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ABSTRAK 

The objectives of this research are to improve the students’ metacognitif skill and 
to make the students being active in the math learning process used Realistic 
Mathematics Education (RME) strategy. This research is an action research. The 
research instrument is the students’ of VII B class SMP Negeri 1 Nogosari, those 
consist of 32 students. The data of this research were found from observasion, 
field note, interview, documentation, and test. The results of this research shows 
that there was an improving of math learning, 1) the students  being active, it 
appeared when the students answered the question, proposed their questions and 
ideas, and communicated their ideas, and 2) the students’  metacognitif skill, 
appeared when the students could plan, monitor, and made a reflection of 
learning process, concluded the material, and finished the math questions. Indeed, 
the researcher concluded that the used of Realistic Mathematics Education (RME) 
strategy in teaching math could improve the students’ metacognitif skill and made 
the students being active. 
 

Kata kunci : keaktifan, keterampilan metakognitif, Realistic Mathematics 

Education (RME) 

 

PENDAHULUAN 

 

Matematika adalah ilmu yang berkenaan dengan ide-ide atau konsep abstrak yang 

disusun secara hierarki dan penalaran deduktif yang membutuhkan pemahaman 

secara bertahap dan berurutan. Pemahaman konsep merupakan pembelajaran 

matematika yang kemudian dilanjutkan pada aplikasi perhitungannya. Sehingga 

diperlukan cara belajar yang baik untuk dapat memahami konsepnya. 



Salman (2005) mengemukakan bahwa peserta didik tidak menyukai 

matematika karena peserta didik percaya bahwa matematika sulit, sedangkan 

pendidik juga tidak suka mengajar matematika karena pendidik juga sulit untuk 

mengajarkannya. Penyebab kesulitan belajar peserta didik berasal dari pendidik 

dan peserta didik itu sendiri. Terkadang faktor kesulitan belajar yang muncul dari 

peserta didik berasal dari rasa bosan peserta didik pada mata pelajaran 

matematika. Kebosanan peserta didik tersebut akan berpengaruh pada kegiatan 

belajar mereka untuk menguasai pelajaran matematika sehingga tujuan 

pembelajaran matematika belum maksimal. Sebagai pendidik yang memegang 

peranan penting dalam pembelajaran matematika maka tugas pendidik adalah 

membangkitkan semangat belajar matematika kembali dengan penerapan strategi 

dan metode pembelajaran matematika yang menarik perhatian peserta didik. 

Secara umum keadaan peserta didik kelas VII B SMP Negeri 1 Nogosari 

dalam mengikuti pelajaran matematika adalah sebagai berikut: (a) di ruang kelas 

peserta didik relatif tenang mendengarkan pendidik saat mengajar, (b) peserta 

didik sibuk dengan kegiatan mencatatnya, (c) tidak ada keberanian peserta didik 

dalam mengajukan pertanyaan, (d) peserta didik cenderung takut dan kurang 

antusias dalam menjawab pertanyaan yang diberikan oleh pendidik, (e) peserta 

didik belum memiliki kesiapan belajar, dan (f) dalam menyelesaikan soal 

matematika peserta didik langsung menjawab hasilnya tanpa ada proses 

penyelesaian. 

Proses pembelajaran matematika sebenarnya tidak hanya memindahkan 

pengetahuan dari pendidik ke peserta didik tetapi juga menciptakan situasi yang 

dapat membawa peserta didik aktif dan kreatif  dalam belajar untuk mencapai 

perubahan tingkah laku. Dalam pelaksanaannya sering dijumpai pendidik yang 

belum mampu membawa peserta didiknya belajar, yang mungkin dikarenakan 

penggunaan metode pembelajaran yang tidak tepat sehingga peserta didik belum 

memiliki semangat belajar matematika dan kesadaran belajar matematika. 

Keaktifan dan kesiapan peserta didik dalam belajar merupakan salah satu 

faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam menciptakan kegiatan belajar yang 

komunikatif dan menyenangkan. Peran aktif peserta didik merupakan kegiatan 



pembelajaran yang dapat meningkatkan semangat dan antusias belajar. Persiapan 

peserta didik dalam kegiatan pembelajaran akan berpengaruh dalam mencapai 

tujuan pembelajaran yang diharapkan. Peserta didik sudah memiliki gambaran 

umum kegiatan belajar yang akan dilakukannya. Salah satu kegiatan pembelajaran 

yang menekankan berbagai kegiatan tindakan adalah menggunakan pembelajaran 

tertentu, karena pembelajaran pada hakikatnya merupakan cara teratur dan terpikir 

secara sempurna untuk mencapai suatu tujuan pengajaran dan untuk memperoleh 

kemampuan dalam mengembangkan efektifitas belajar yang dilakukan oleh 

pendidik dan peserta didik. Kemampuan keterampilan metakognitif peserta didik 

perlu dikembangkan untuk memunculkan kesadaran belajar dan pentingnya 

belajar. Keterampilan metakofnitif peserta didik difokuskan pada : perencanaan, 

monitoring, refleksi dan memberikan kesimpulan. 

Untuk mengantisipasi masalah yang dihadapi di kelas VII B SMP Negeri 1 

Nogosari berkelanjutan maka perlu dicari formula pembelajaran yang tepat, 

sehingga dapat meningkatkan keaktifan peserta didik dan keterampilan 

metakognitif peserta didik dalam pembelajaran matematika. Pendidik harus 

berusaha menyusun dan menerapkan strategi dan metode pembelajaran yang tepat 

dan bervariasi agar peserta didik lebih tertarik dan bersemangat dalam belajar 

natematika. Salah satunya adalah dengan penerapan pembelajaran melalui 

Realistic Mathematics Education (RME). Sebuah penerapan dalam pembelajaran 

dapat melibatkan peserta didik secara langsung sehingga dapat meningkatkan 

pemikiran dan penerapan karena peserta didik benar-benar paham akan konsep 

yang sedang dipelajari. 

Secara singkat penerapan pembelajaran RME adalah dengan memberikan 

permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan situasi dunia nyata. Sehingga 

peserta didik dalam penerimaan konsepnya mempunyai gambaran yang konkret 

bukan cuma imajinasi saja. Dengan penerapan pembelajaran tersebut akan terlihat 

peserta didik yang aktif dan yang pasif. Bagi peserta didik yang memiliki jiwa 

mandiri akan bersifat aktif dan dapat memiliki atau memahami materi lebih 

banyak sedangkan yang pasif hanya sedikit. Dalam pembelajaran strategi ini 

pendidik hanya memfasilitasi serta membantu peserta didik membuat kesimpulan 



bersama-sama, sehingga dapat meningkatkan keaktifan dan meningkatkan 

keterampilan metakognitif peserta didik. 

Berdasarkan permasalahan di atas, dapat dirumuskan uraian masalah 

sebagai berikut : 1) adakah peningkatan  keaktifan peserta didik  dalam 

pembelajaran matematika setelah diterapkan strategi RME?, dan 2) adakah 

peningkatan keterampilan metakognitif peserta didik  dalam pembelajaran 

matematika setelah diterapkan strategi RME? 

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian yang 

dilakukan adalah 1) untuk meningkatkan keaktifan peserta didik dalam proses 

pembelajaran matematika, dan 2) untuk meningkatkan keterampilan metakognitif 

peserta didik dalam proses pembelajaran matematika. 

Wahyu Prihatiningrum (2011) pada penelitiannya menyimpulkan bahwa 

pembelajaran matematika dengan pendekatan pembelajaran Kooperatif Tipe Think 

Pair Share (TPS) dengan pemanfaatan media pembelajaran berbasis komputer, 

keaktifan dan motivasi belajar peserta didik meningkat. Penggunaan pembelajaran 

Kooperatif Tipe Think Pair Share (TPS) dengan pemanfaatan media pembelajaran 

berbasis komputer memberikan kontribusi positif terhadap keaktifan dan motivasi 

belajar peserta didik.  

Keaktifan peserta didik adalah kegiatan yang dilakukan peserta didik di 

dalam kelas sebagai tanggapan positif dalam menerima pelajaran (Frendi Prima 

Pradana, 2012 : 2). Sedangkan menurut Sriyono (1992:75) keaktifan adalah pada 

waktu pendidik mengajar pendidik harus mengusahakan agar peserta didiknya 

aktif jasmani maupun rohani. Peran keaktifan peserta didik tersebut dapat 

menciptakan situasi belajar yang menyenangkan dan komunikatif.  

Menurut Gokhan Ozsoy dan Aysegul Ataman (2009) dalam penelitiannya 

menyimpulkan bahwa keterampilan metakognitif dapat meningkatkan 

kemampuan peserta didik dalam memecahkan persoalan matematika. 

Keterampilan metakognitif sangat berperan dalam pembelajaran matematika dan 

perlu dikembangkan pada setiap individu peserta didik. 

Metakognitif merupakan keterampilan peserta didik dalam mengatur dan 

mengontrol proses berpikirnya. Dalam H. Hamzah (2007:35) menurut woll folk, 



metakognitif meliputi empat jenis keterampilan, (1) keterampilan pemecahan 

masalah (problem solving), (2) keterampilan pengambilan keputusan (decision 

making), (3) Keterampilan berpikir kritis (critikal thinking), dan (4) keterampilan 

berpikir kreatif (creative thinking). Keterampilan metakognitif peserta didik 

tersebutlah yang perlu dikembangkan dalam pribadinya sehingga peserta didik 

mampu mengatur dan mengontrol kegiatan belajarnya yang diperlukan untuk 

persiapan belajarnya dalam pembelajaran yang berlangsung di sekolah. 

Menurut Farikha (2004) menunjukkan bahwa penggunaan metode yang 

tepat dalam proses pembelajaran dapat meningkatkan prestasi belajar peserta 

peserta didik. Pada pembelajaran matematika realistik, peran guru adalah sebagai 

fasilitator yang memfasilitasi proses belajar, pembimbing atau teman belajar yang 

lebih berpengalaman. 

Zulkardi (2004 : 2) menyatakan bahwa pembelajaran matematika realistik 

adalah pendekatan pengajaran yang bertitik tolak pada hal-hal yang nyata “real” 

bagi peserta didik, menekankan keterampilan “proses of doing mathematics”, 

berdiskusi dan berkolaborasi,  berargumentasi dengan teman sekelas, sehingga 

mereka dapat menemukan sendiri (student inventing) sebagai kebalikan dari 

“teacher telling” dan pada akhirnya menggunakan metematika itu untuk 

menyelesaikan masalah secara individual maupun kelompok. 

Berdasarkan hasil penelitian yang relevan dapat diajukan hipotesis sebagai 

berikut: “Dengan menerapkan strategi RME dapat berdampak positif terhadap 

keaktifan dan keterampilan metakognitif peserta didik dalam pembelajaran 

matematika”. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian dilakukan dimulai dari perencanaan sejak bulan oktober 2012 sampai 

dengan penyusunan laporan pada bulan januari 2013. Subyek penelitian adalah 

peserta didik kelas VII B SMP Negeri 1 Nogosari yang beralamat di Jl. Raya 

Simo-Kalioso KM. 10 Nogosari, Boyolali. Salah satu alasan dalam memilih 

sekolah ini adalah lokasinya yang strategis dan dekat dengan rumah peneliti. 



Kelas VII B SMP Negeri 1 Nogosari terdiri dari 32 peserta didik (14 

peserta didik laki-laki dan 18 peserta didik perempuan). Penelitian dilaksanakan di 

kelas ini dengan alasan, kelas VII B SMP Negeri 1 Nogosari kurangnya peran 

peserta didik dalam pembelajaran sehingga tujuan yang diharapkan belum 

mencapai indikator. 

Metode pengumpulan dilakukan secara sistematis dengan prosedur 

terstandar dan data yang dikumpulkan tersebut sesuai dengan masalah yang 

diteliti. Pengambilan data dilakukan dengan cara sebagai berikut, 1) observasi, 

hasil yang diperoleh pada observasi, yaitu (a) di ruang kelas peserta didik relatif 

tenang mendengarkan pendidik saat mengajar, (b) peserta didik sibuk dengan 

kegiatan mencatatnya, (c) tidak ada keberanian peserta didik dalam mengajukan 

pertanyaan, (d) peserta didik cenderung takut dan kurang antusias dalam 

menjawab pertanyaan yang diberikan oleh pendidik, (e) peserta didik belum 

memiliki kesiapan belajar, dan (f) dalam menyelesaikan soal matematika peserta 

didik langsung menjawab hasilnya tanpa ada proses penyelesaian, 2) catatan 

lapangan, catatan lapangan digunakan untuk mencatat kejadian-kejadian penting 

yang muncul pada saat proses pembelajaran matematika berlangsung. Tindakan 

dilaksanakan dengan dua siklus. Setiap kejadian yang penting dari dua siklus 

tersebut dicatat dan dijadikan bahan refleksi dan pembenahan untuk 

merencanakan tindakan yang akan dilaksanakan berikutnya., 3) wawancara, 4) 

dokumentasi, 5) metode tes. 

Instrumen penelitian dikembangkan oleh peneliti bersama pendidik 

matematika dengan menjaga validitas isi. Pedoman observasi disusun berdasarkan 

indikator aktivitas pendidik dan peserta didik, yaitu 1) pada keaktifan peserta 

didik yang berupa : a) menjawab pertanyaan, b) mengajukan pertanyaan, ide atau 

tanggapan, c) mengerjakan tugas dan berani maju di depan kelas, d) menyanggah 

atau menyetujui ide dan, e) mengkomunikasikan ide dengan peserta didik lain, 2) 

pada keterampilan metakognitif berupa : a) merancang kegiatan belajar (sumber 

belajar, management waktu dan mengorganisasikan materi belajar), b) memonitor 

kegiatan belajar, c) merefleksi kegiatan belajar, d) menyimpulkan materi yang 

dipelajari dan, e) menyelesaikan soal matematika secara sistematis. 



Pedoman observasi digunakan untuk mendapatkan gambaran secara 

langsung tentang peningkatan keaktifan dan keterampilan metakognitif peserta 

didik dengan menggunakan strategi RME. Hal-hal yang perlu diobservasi dibagi 

menjadi 3 bagian yaitu : (a) observasi tindak mengajar yang disesuaikan dengan 

rencana pembelajaran, (b) observasi tindak belajar yang berkaitan dengan reaksi 

dan inisiatif peserta didik dalam pembelajaran matematika, dan (3) keterangan 

tambahan yang berkaitan dengan tindak mengajar maupun belajar yang belum 

terekam. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pembahasan terhadap permasalahan penelitian maupun hipotesis tindakan 

didasarkan pada analisis data dari hasil penelitian kolaboratif peneliti dengan 

pendidik matematika SMP Negeri 1 Nogosari yang terlibat dalam kegiatan 

penelitian ini. Hal ini sebagai upaya untuk meningkatkan keaktifan dan 

keterampilan metakognitif peserta didik dalam pembelajaran matematika dengan 

menggunakan strategi RME. Penelitian ini dilaksanakan dengan standar 

kompetensi memahami konsep segiempat dan segitiga serta menentukan 

ukurannya yaitu pada sub pokok bahasan keliling dan luas persegi panjang dan 

persegi. Hal-hal yang dibahas dalam pembahasan ini adalah sesuatu yang 

berkaitan dengan permasalahan penelitian dalam hipotesis tindakan. 

Adapun permasalahan yang akan dicari jawabannya dalam penelitian ini 

adalah “1) Adakah peningkatan  keaktifan peserta didik  dalam pembelajaran 

matematika setelah diterapkan strategi RME ?”. Tindakan yang dilakukan oleh 

pendidik matematika adalah mendorong peserta didik untuk aktif dalam 

pembelajaran matematika yaitu dengan menggunakan strategi RME. Tujuannya 

adalah menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif, yaitu pembelajaran 

aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan dalam proses kegiatan pembelajaran. 

Pada pembelajaran dengan menggunakan strategi RME kegiatan yang 

dilakukan oleh pendidik dapat membuat peserta didik memahami masalah yang 

diberikan dan mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari, pendidik 



memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memahami masalah dan 

menyelesaikannya dengan metode diskusi, bertanya dan menanggapi 

ide/pendapat, menyetujui dan menyanggah ide/pendapat peserta didik yang lain, 

kemudian peserta didik diberi soal latihan untuk dikerjakan secara kelompok 

maupun individu. Setelah peserta didik selesai mengerjakan, peserta didik diberi 

kesempatan untuk mengerjakan di depan kelas. Kemudian pendidik bersama-sama 

dengan peserta didik membuat kesimpulan materi yang telah dipelajari dan 

sebagai evaluasi belajar pendidik memberikan lembar jurnal untuk ditulis kegiatan 

belajar yang dialami oleh peserta didik baik yang berlangsung di sekolah maupun 

di rumah, pendidik memberikan tugas rumah untuk dikerjakan peserta didik.  

Penerapan strategi RME peserta didik terlihat semakin terlibat aktif, 

karena adanya unsur yang dapat mendorong peserta didik untuk lebih aktif yaitu 

pembelajaran yang pernah dijumpai dalam kehidupan sehari-hari (terlihat 

kongret). Seperti yang dikemukakan oleh Yenni B. Widjaja dan Andre Heck 

(2003) bahwa hasil belajar yang dilakukan dengan menggunakan strategi RME 

meningkatkan aktivitas peserta didik yang berusia 13-14 tahun karena dapat 

merangsang pemikirannya yang dikaitkan dengan apa saja yang pernah dijumpai 

di dalam kehidupan sehari-hari pada pembelajaran menggambar di tingkat 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Indonesia. 

Berikut ini adalah hasil yang diperoleh selama tindakan kelas yang 

dilakukan. Terjadi peningkatan keaktifan peserta didik setelah diterapkan strategi 

RME dan sesuai dengan pencapaian indikator  ≥ 65%. 

 

0

20

40

60

80

100

Sebelum Tindakan Siklus I Siklus II

Pr
os

en
ta

se
(%

)

Tindakan

Keaktifan Peserta Didik
Menjawab Pertanyaan

Mengajukan 
Pertanyaan
Mengerjakan Tugas

Menyanggah/menyetu
jui Ide

----- Batas indikator

65

Gambar 1 Grafik Peningkatan Keaktifan Peserta Didik 



Gambar 1 menunjukkan perubahan tindak belajar yang berkaitan dengan 

keaktifan peserta didik kelas VII B SMP Negeri 1 Nogosari dalam pembelajaran 

matematika dari sebelum dilakukan tindakan kelas hingga setelah dilakukan 

tindakan kelas. Berdasarkan tabel tersebut dapat dikemukakan bahwa terjadi 

peningkatan keaktifan peserta didik dalam pembelajaran matematika setelah 

dilakukan pembelajaran dengan menggunakan strategi RME. Dari indikator yang 

telah tercapai tersebut, terlihat bahwa kemampuan peserta didik dalam 

mengkomunikasikan ide kepada peserta didik lain lebih tinggi dari pada indikator 

pencapaian yang lain. Hal ini karena peserta didik lebih memiliki bahasa yang 

mudah untuk berkomunikasi dengan peserta didik yang lain dari pada harus 

mengkomunikasikan idenya secara formal di depan kelas dan peserta didik 

memiliki pemahaman terhadap lingkungan yang sama sehingga mampu 

mengaitkan materi dengan lingkungan yang sama sesuai dengan umur mereka. 

Sedangkan indikator peserta didik dalam menjawab pertanyaan memiliki indikator 

pencapaian paling rendah karena siswa peserta didik masih belum merasa percaya 

diri dengan hasil belajar yang telah dilakukan dan masih merasa takut untuk 

menjawab pertanyaan yang diberikan oleh pendidik.  

Hasil yang dicapai peneliti dari penelitian yang telah dilakukan tersebut 

lebih meningkat dari pada penelitian yang dilakukan oleh Medinat F. Salman 

(2009) yang hanya 85 partisipan yang memiliki keaktifan dari 120 partisipan yang 

diteliti pada workshop matematika.  

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan 

strategi RME dapat meningkatan keaktifan peserta didik dalam pembelajaran 

matematika. 

Untuk permasalahan berikutnya adalah “2) Adakah peningkatan 

keterampilan metakognitif peserta didik  dalam pembelajaran matematika setelah 

diterapkan strategi RME?”. Pada pembelajaran dengan menggunakan strategi 

RME peserta didik melaksanakan kegiatan diskusi atau berpasangan, peserta didik 

mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari untuk 

menyelesaikan masalah yang diberikan sehingga memiliki kesadaran belajar 

kemudian peserta didik mampu merancang kegiatan belajarnya baik dari sumber 



belajar, management waktu dan mengorganisasikan kegiatan belajarnya, peserta 

didik mampu menyimpulkan materi yang dipelajari, dan peserta didik mampu 

mengerjakan soal latihan yang diberikan oleh pendidik dengan sistematis.  

Menurut Gokhan Ozsoy dan Aysegul Ataman (2009) bahwa peserta didik 

yang memiliki keterampilan metakognitif akan mampu menyelesaikan 

permasalahan dalam pembelajaran matematika. Keterampilan metakognitif 

tersebut dapat dirangsang dan diasah dengan menggunakan strategi RME yang 

memberikan masalah dengan mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari. 

Penerapan strategi RME memberikan kesempatan kepada peserta didik 

untuk menunjukkan kemampuan berfikir peserta didik dalam menyelesaikan 

masalah, baik secara individu ataupun secara kelompok kecil. Hal tersebut bisa 

membantu peserta didik untuk berupaya belajar dalam menyelesaikan setiap 

permasalahan yang dihadapi secara mandiri tanpa menunggu hasil pekerjaan 

orang lain. Selain itu, juga melatih peserta didik untuk berdiskusi dan bekerja 

sama dengan siswa yang lain. 

Berikut ini adalah hasil yang diperoleh selama tindakan kelas yang 

dilakukan. Terjadi peningkatan keterampilan metakognitif peserta didik setelah 

diterapkan strategi RME dan sesuai dengan pencapaian indicator yang diharapkan 

yaitu ≥ 58%. 
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Gambar 2 Grafik Peningkatan Keterampilan Metakognitif 



Gambar 2 menunjukkan perubahan tindak belajar yang berkaitan dengan 

keterampilan metakognitif peserta didik kelas VII B SMP Negeri 1 Nogosari 

dalam pembelajaran matematika dari sebelum dilakukan tindakan kelas hingga 

setelah dilakukan tindakan kelas. Berdasarkan grafik tersebut dapat dikemukakan 

bahwa terjadi peningkatan keterampilan metakognitif peserta didik dalam 

pembelajaran matematika setelah dilakukan pembelajaran dengan menggunakan 

strategi RME.  

Dari gambar 2 terlihat bahwa indikator peserta didik dalam memonitor dan 

merefleksi kegiatan belajarnya memiliki pencapaian yang paling rendah karena 

peserta didik yang memiliki umur 13-14 tahun masih belum memiliki kemampuan 

dalam mengeksplor kemampuan belajarnya dan lebih mengandalkan pendidik 

dalam membimbing kegiatan belajarnya. Sedangkan indikator peserta didik dalam 

merancang kegiatan belajarnya lebih tinggi pencapaiannya karena peserta didik 

dalam belajar lebih tertarik dengan kemampuan dirinya dalam mengaitkan 

kegiatan belajarnya dengan materi yang dipelajari dan peserta didik memiliki 

ketertarikan belajar karena peserta didik mengerti dan paham pentingnya belajar 

yang mampu memberikan kontribusi dalam kehidupannya kelak di masa 

depannya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Gokhan Ozsoy dan Aysegul Ataman 

(2009) yang menyimpulkan bahwa kemampuan metakognitif peserta didik dapat 

diasah dengan penerapan problem solving. Sedangkan pada penelitian yang 

dilakukan peneliti juga memberikan penemuan baru bahwa dengan mengaitkan 

materi pelajaran  yang dipelajari dengan menerapkan strategi RME juga dapat 

meningkatkan keterampilan metakognitif peserta didik sesuai dengan harapan.  

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dengan dengan 

menggunakan strategi RME menunjukkan adanya peningkatan keterampilan 

metakognitif peserta didik dalam pembelajaran matematika. 

Berdasarkan hipotesis yang telah dibuat bahwa “setelah pendidik 

menerapkan langkah-langkah strategi RME  dengan tepat dan benar maka akan 

terjadi peningkatan keaktifan dan keterampilan metakognitif peserta didik dalam 

pembelajaran matematika”. Dari hasil kerja kolaborasi yang dimulai dari 



perencanaan, pelaksanaan pembelajaran sampai dengan hasil pelaksanaan 

tindakan kelas yang dibuat oleh peneliti bersama pendidik matematika kelas VII 

SMP Negeri 1 Nogosari diperoleh hasil dengan menggunakan strategi RME, 

keaktifan dan keterampilan metakognitif peserta didik dalam pembelajaran 

matematika meningkat. Artinya hipotesis tindakan diterima dan didukung dengan 

hasil penelitian. 

Berdasarkan data penelitian tersebut mendukung diterimanya hipotesis 

bahwa dengan menggunakan strategi RME dapat meningkatkan keaktifan dan 

keterampilan metakognitif peserta didik dalam pembelajaran matematika. 

 

PENUTUP 

 

Hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan secara kolaboratif peneliti dengan 

pendidik matematika kelas VII SMP Negeri 1 Nogosari dalam pembelajaran 

matematika dengan menggunakan strategi RME dapat meningkatkan keaktifan 

dan keterampilan metakognitif peserta didik, diambil beberapa kesimpulan. 

Adapun kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut :1) Penerapan strategi RME 

dalam kegiatan pembelajaran akan menambah variasi model pembelajaran dalam 

proses pembelajaran sehingga dapat menarik perhatian peserta didik dan membuat 

peserta didik lebih aktif dan mengembangkan keterampilan metakognitif peserta 

didik dalam mengikuti proses pembelajaran. Selain itu dengan menggunakan 

strategi RME juga dapat membantu terciptanya kegiatan pembelajaran yang 

berpusat pada peserta didik dan mengurangi dominasi pendidik dalam kegiatan 

pembelajaran, dan 2) keaktifan peserta didik dan keterampilan metakognitif 

peserta didik dalam pembelajaran matematika pada standar kompetensi bangun 

ruang sisi datar dan menentukan ukurannya yaitu pada sub pokok bahasan keliling 

dan luas persegi panjang dan persegi meningkat setelah dikenai tindakan. 
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