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ABSTRAK 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman konsep 

matematika melalui penenrapan pembelajaran matematika realistik bagi siswa 

kelas VIII H MTs Negeri Surakarta II. Penelitian ini adalah penelitian tindakan 

kelas yang dilaksanakan secara kolaboratif  antara guru matematika dan peneliti. 

Siswa kelas VIII H sebagai subyek penerima tindakan yang berjumlah 41 siswa 

dan guru matematika sebagai subyek pemberi tindakan. Teknik pengumpulan data 

yang digunakan adalah metode observasi, catatan lapangan, dokumentasi, dan 

tes. Teknik analisis data menggunakan metode alur. Hasil penelitian 

menunjukkan adanya peningkatan pemahaman konsep matematika melalui 

penerapan pembelajaran matematika realistik. Hal ini dapat dilihat dari 

indikator-indikator: 1)siswa yang mampu menyatakan ulang sebuah konsep 

sebelum tindakan ada 12 siswa (30%), setelah tindakan ada 29 siswa (74,36%), 

2) siswa yang mampu membedakan contoh dan non contoh sebelum tindakan ada    

7 siswa (17,5%), setelah tindakan ada 26 siswa (66,67%), 3) siswa yang mampu 

memecahkan masalah yang berkenaan dengan konsep sebelum tindakan ada 7 

siswa (17,5%), setelah tindakan ada 29 siswa (74,36%), dan 4) siswa yang 

mampu mengklasifikasikan objek menurut sifat tertentu sebelum tindakan ada 8 

siswa (20%), setelah tindakan ada 27 siswa (69,23%). Dari penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa penerapan pembelajaran matematika realistik dapat 

meningkatkan pemahaman konsep matematika. 
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PENDAHULUAN 

Pemahaman konsep sangatlah penting pada proses pembelajaran 

matematika. Fungsi dari pemahaman konsep sendiri memainkan peranan penting 

terutama dalam pembelajaran karena pemahaman merupakan kemampuan 

mendasar yang harus dimiliki siswa dalam belajar konsep-konsep matematika 

yang lebih lanjut. 

Salah satu tujuan dari pembelajaran matematika di dalam lampiran 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 20 tahun 2006 

tentang standar isi yaitu siswa mampu memahami konsep matematika, 

menjelaskan keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikan konsep atau logaritma 

secara luwes, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah. Dengan 

pemahaman siswa dapat mengerti suatu konsep dari materi yang diajarkan. 

Pemahaman matematika juga merupakan tujuan utama dari setiap materi yang 

disampaikan oleh guru untuk mencapai konsep yang diinginkan. Sesuai dengan 

Hudoyo (dalam Herdian : 2010) yang menyatakan tujuan mengajar adalah agar 

pengetahuan yang disampaikan dapat dipahami siswa. 

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti yang 

berlokasi di MTs Negeri Surakarta II kelas VIII H dengan jumlah siswa sebanyak 

41 orang yang terdiri dari 20 siswa laki-laki dan 21 siswa perempuan, diketahui 

bahwa pemahaman konsep matematika selama ini masih rendah. Hal ini 

ditunjukkan dengan kemampuan siswa menyatakan ulang sebuah konsep sebesar 

30%, kemampuan siswa membedakan contoh dan non contoh sebesar 17,5%, 

kemampuan siswa memecahkan masalah yang berkenaan dengan konsep sebesar 

17,5%, kemampuan siswa mengklasifikasikan objek menurut sifat tertentu sebesar 

20%. 

Akar penyebab masalah kurangnya pemahaman konsep matematika 

siswa antara lain: 1) siswa kurang memikirkan konsep yang telah dipelajari 

sehingga konsep yang dipelajari tidak bertahan lama, 2) siswa enggan untuk 

memahami soal-soal latihan terlebih dahulu dalam mengerjakan soal dan 

beranggapan bahwa soal tersebut sulit untuk dikerjakan, 3) siswa sulit untuk 

mengaplikasikan materi dalam kehidupan sehari-hari. 



Berdasarkan penyebab masalah yang dominan dapat diusulkan alternatif 

tindakan yaitu dengan menerapkan pembelajaran matematika realistik. Dalam 

pembelajaran matematika realistik, permasalahan realistik digunakan untuk 

pembangunan konsep matematika. Karakteristik dari pembelajaran matematika 

realistik menurut De Lange (dalam Azizah , 2012:67) adalah menggunakan 

masalah kontekstual, menggunakan model atau jembatan dengan instrumen 

vertikal, menggunakan kontribusi murid, interaktivitas, dan terintegrasi dengan 

topik pembelajaran lainnya. 

Penelitian ini mengacu pada rumusan masalah, apakah melalui penerapan 

pembelajaran realistik dapat meningkatan pemahaman konsep matematika siswa 

kelas VIII H semester genap MTs Negeri Surakarta II tahun ajaran 2013/2014. 

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui peningkatkan 

pemahaman konsep matematika siswa dan untuk mengetahui penerapan 

pembelajaran matematika realistik, sedangkan untuk tujuan khususnya untuk 

mendeskripsikan peningkatkan pemahaman konsep matematika melalui 

penerapan pembelajaran matematika realistik bagi siswa kelas VIII H MTs Negeri 

Surakarta II tahun ajaran 2013/2014. Peningkatan pemahaman konsep dilihat dari 

indikator: 1) mampu menyatakan ulang sebuah konsep, 2) membedakan contoh 

dan non contoh, 3) memecahkan masalah yang berkenaan dengan konsep, 4) 

mengklasifikasikan objek menurut sifat tertentu. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang telah dilakukan adalah penelitian tindakan kelas. 

Karakteristik PTK secara garis besar, yatu: 1) mengkaji permasalahan situasional 

dan kontekstual, 2) adanya tindakan, 3) adanya evaluasi terhadap tindakan, 4) 

pengkajian terhadap tindakan, 5) adanya kerjasama, dan 6) adanya refleksi 

(sutama, 2011:18). Langkah-langkah penelitian ini terdiri dari (1) perencanaan, 

(2) pelaksanaan, (3) observasi, (4) refleksi, dan (5) evaluasi. 

Penelitian ini dilaksanakan di MTs Negeri Surakarta II. Pemilihan tempat 

penelitian didasarkan pada fasilitas-fasilitas pendukung cukup memadai untuk 



membantu proses belajar mengajar, prestasi akademik sekolah ini cukup baik, dan 

belum pernah dilakukan penelitian dengan judul yang sama dengan peneliti. 

Penelitan ini dilakukan pada bulan September 2013 sampai dengan 

Februari 2014, kelas VIII H sebagai subjek penerima tindakan dengan jumlah 

siswa 41 siswa yang terdiri dari 20 siswa laki-laki dan 21 siswa perempuan. 

Sedangkan subjek pelaku tindakan adalah guru matematika MTs Negeri Surakarta 

II. 

Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data yaitu 1) observasi 

digunakan untuk mendapatkan gambaran secara langsung pemahaman konsep 

matematika siswa, 2) catatan lapangan digunakan untuk mencatat kejadian-

kejadian penting yang muncul pada saat proses pembelajaran matematika 

berlangsung, 3) dokumentasi meliputi RPP, daftar nama siswa, lembar tanggapan 

guru setelah penelitian serta foto setiap pelaksanaan tindakan, 4) tes digunakan 

untuk memperoleh data tentang sejauh mana siswa dalam memahami konsep yang 

mengacu pada indikator. Teknik analisis data menggunakan metode alur yang 

meliputi (1) proses analisis data, (2) penyajian data (3) verifikasi data. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pembelajaran yang sudah dilakukan secara menyeluruh pada tindakan 

siklus I dan siklus II melalui penerapan pembelajaran matematika realistik, 

menunjukkan adanya peningkatan pemahaman konsep matematika pada pokok 

bahasan lingkaran sesuai dengan indikator yang telah digunakan oleh peneliti. 

Hasil penelitian ini dapat ditunjukkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 1  

Data peningkatan pemahaman konsep matematika siswa 

 

Berikut data peningkatan pemahaman konsep siswa sebelum dan sesudah 

penelitian dalam bentuk grafik 
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No Aspek yang diamati Sebelum 

Penelitian 

Sesudah Penelitian 

Siklus I Siklus II 

1 Kemampuan siswa menyatakan ulang 

sebuah konsep 

12 siswa 

(30%) 

22 siswa 

(56,41%) 

29 siswa 

(74,36%) 

2 Kemampuan siswa membedakan contoh 

dan non contoh 

7 siswa 

(17,5%) 

17 siswa 

(43,59%) 

26 siswa 

(66,67%) 

3 Kemampuan siswa memecahkan 

masalah yang berkenaan dengan konsep 

7 siswa 

(17,5%) 

17 siswa 

(43,59%) 

29 siswa 

(74,36%) 

4 Kemampuan siswa mengklasifikasikan 

objek menurut sifat tertentu. 

8 siswa 

(20%) 

21 siswa 

(53,85%) 

27 siswa 

(69,23%) 

Gambar 1 Grafik peningkatan pemahaman konsep matematika 

siswa  

 



Penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai pemahaman 

konsep matematika siswa mengalami peningkatan dari sebelum dilaksanakannya 

tindakan sampai dengan tindakan siklus I dan tindakan siklus Iidengan 

menerapkan pembelajaran matematika realistik. Hal tersebut dapat ditunjukkan 

dari indikator-indikator yaitu 1)siswa yang mampu menyatakan ulang sebuah 

konsep dari 12 siswa (30%) menjadi 29 siswa 74,36%), 2) siswa yang mampu 

membedakan contoh dan non contoh dari 7 siswa (17,5%) menjadi 26 siswa 

(66,67%), 3) siswa yang mampu memecahkan masalah yang berkenaan dengan 

konsep dari 7 siswa (17,5%) menjadi 29 siswa (74,36%), dan 4) siswa yang 

mampu mengklasifikasikan objek menurut sifat tertentu dari 8 siswa (20%) 

menjadi 27 siswa (69,23%). 

Secara keseluruhan setelah diterapkannya pembelajaran realistik dapat 

meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa dari siklus I sampai dengan 

siklus II. Peningkatan pemahaman konsep matematika siswa secara jelas dapat 

dilihat pada siklus II. Proses pembelajaran pada siklus II menunjukkan sikap 

siswa yang sudah dapat terkontrol melalui kegiatan pembelajaran yang diberikan 

guru. Kondisi itu berdampak pada meningkatnya pemahaman konsep matematika 

dalam menyatakan ulang sebuah konsep, membedakan contoh dan non contoh, 

memecahkan masalah yang berkenaan dengan konsep, dan mengklasifikasikan 

objek berdasarkan sifat tertentu, sehingga target yang diharapkan dapat tercapai. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh 

beberapa peneliti terdahulu, salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh 

Devrim Uzzel (2006) dalam jurnal yang berjudul “Attitudes of 7th Class Student 

Toward Mathematics in Realistic Mathematics Education” menyimpulkan from 

the study it is proved that pupils have a positive attitude towards mathematics 

after realistic mathematics education is used. The result of this study showed that 

students in experiment group are aware of the usefulness of mathematics in daily 

life after instruction. Siswa memiliki sikap positif terhadap matematika setelah 

pendidikan matematika realistik digunakan, siswa dalam kelompok eksperimen 

menyadari kegunaan matematika dalam kehidupan sehari – hari setelah tindakan. 



Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nining 

Setyaningsih dan Slamet HW (2010) dalam jurnal yang berjudul “Pengembangan 

Materi dan Model Pembelajaran Matematika Realistik Berbasis Media dan 

Berkonteks Lokal Surakarta dalam Menunjang KTSP” menyimpulkan bahwa 

model pembelajaran matematika realistik berbasis media dan berkonteks lokal 

Surakarta memiliki derajat keterpakaian yang tinggi, cukup efektif, namun kurang 

efisien karena memerlukan waktu yang cukup lama. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rosalina N 

Jamsar (2012) dalam jurnal yang berjudul “Meningkatkan Pemahaman Konsep 

Pengukuran melalui Pendekatan Matematika Realistik siswa kelas III SD Inpres 

12/79 Toro” menyimpulkan bahwa melalui pendekatan matematika realistik dapat 

meningkatkan pemahaman konsep pengukuran dan hasil belajar siswa yang 

mendapatkan nilai lebih dari KKM. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fajar Sundari 

(2012), menyimpulkan bahwa mengoptimalkan barang bekas sebagai media 

pembelajaran  contextual teaching learning dapat meningkatkan pemahaman 

konsep aritmatika sosial siswa. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Adi 

Nugroho Febianto (2010), menyimpulkan bahwa adanya peningkatan pemahaman 

konsep bangun ruang pada siswa melalui penerapan pembelajaran matematika 

realistik dilihat dari beberapa indikator yang mengalami peningkatan pada putaran 

II dari putaran I. 

 

KESIMPULAN  

Penerapan pembelajaran matematika realistik dapat meningkatkan 

pemahaman konsep matematika siswa. Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan secara kolaborasi antara guru matematika kelas VIII H MTs Negeri 

Surakarta II dengan peneliti, peningkatan tersebut dapat dilihat dari indikator yang 

diamati dalam penelitian ini yaitu: 



1. Kemampuan siswa menyatakan ulang sebuah konsep mengalami peningkatan 

pada setiap siklus. Sebelum tindakan ada12 siswa (30%), pada siklus I ada 22 

siswa (56,41%) dan pada siklus II mencapai 29 siswa (74,36%). 

2. Kemampuan siswa dalam membedakan contoh dan non contoh semakin 

meningkat. Sebelum tindakan  ada 7 siswa (17,5%),  pada siklus I ada 17 

siswa (43,59%), dan pada siklus II mencapai 26 siswa (66,67%). 

3. Kemampuan siswa dalam memecahkan masalah yang berkenaan dengan 

konsep menunjukkan adanya peningkatan. Sebelum tindakan ada 7 siswa 

(17,5%), pada siklus I ada 17 siswa (43,59%), dan pada siklus II mencapai 29 

siswa (74,36%). 

4. Kemampuan siswa mengklasifikasikan objek menurut sifat tertentu juga 

mengalami peningkatan. Sebelum tindakan 8 siswa (20%), pada siklus I  ada 

21 siswa (53,85%), dan pada siklus II mencapai 27 siswa (69,23%). 
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