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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman konsep – konsep
dasar matematika bagi siswa dengan menggunakan metode realistic mathematics
education. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Subjek penelitian
adalah guru memberikan tindakan kelas dan penerima tindakan adalah siswa
kelas VIII di SMP Bhakti Praja 4 Kalijambe berjumlah 15 siswa. Metode
pengumpulan data dilakukan melalui observasi, tes, catatan lapangan, dan
dokumentasi. Validitas data menggunakan teknik triangulasi, yaitu triangulasi
sumber dan metode. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif
dengan analisis interaktif yang terjadi dari reduksi data, penyajian data, dan
penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan
pemahaman konsep – konsep dasar matematika. Indikator dari penelitian
menunjukkan: Siswa mampu mengenal dan mengidentifikasi dua atau lebih
bentuk yang identik dari benda yang sama adalah anggota dari kelas yang sama
dari kondisi awal ada 9 siswa (60,00%), siklus I ada 13 siswa (86,67%), siklus II
ada 15 siswa (100,00%). Siswa mampu menggunakan rumus dari dua contoh
berbeda di kelas yang sama dari kondisi awal ada 7 siswa (46,67%), siklus I ada
10 siswa (66,67%), siklus II ada 14 siswa (93,33%). Siswa mampu menyimpulkan
hasil identifikasi serta dapat mengklasifikasinya dengan baik dari kondisi awal
ada 3 siswa (20,00%), siklus I ada 7 siswa (46,67%), siklus II meningkat menjadi
11 siswa (73,33%). Dapat disimpulkan bahwa strategi realistic mathematics
education bisa meningkatkan pemahaman konsep – konsep dasar matematika.
Kata kunci : realistic mathematics education, pemahaman konsep

PENDAHULUAN
Pembelajaran matematika merupakan bagian dari proses pendidikan di
sekolah, dan mempunyai peranan penting untuk mengembangkan penalaran serta

membentuk sikap peserta didik. Frudenthal (Muslihah, 2012: 101) berpendapat
bahwa matematika adalah suatu bentuk aktifitas manusia, aktifitas dalam
mengkontruksi konsep matematika. Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa
betapa penting dalam pembelajaran matematika untuk memahami konsep
matematika terlebih dahulu.
Berdasarkan data awal dari kelas VIII SMP Bhakti Praja 4 Kalijambe
bahwa kemampuan pemahaman konsep-konsep dasar matematika siswa masih
rendah. Setelah peneliti melakukan observasi pendahuluan pada 15 siswa
ditemukan permasalahan rendahnya kemampuan pemahaman konsep-konsep
dasar matematika, siswa yang mampu memahami konsep hingga tingkat konkret
sebanyak 13 siswa, siswa yang mampu memahami konsep hingga tingkat identitas
sebanyak 9 siswa, yang mampu memahami konsep hingga tingkat klasifikasi
sebanyak 7 siswa, yang mampu memahami konsep hingga tingkat formal
sebanyak 3 siswa. Dengan demikian siswa harus diberi rangsangan melalui
penggunaan strategi pembelajaran yang tepat.
Akar penyebab dan cara mengidentifikasi hasil wawancara dengan guru
diperoleh akar penyebab bervariasinya belajar matematika bisa bersumber dari
guru, siswa, maupun lingkungan. Akar penyebab yang bersumber dari guru, yaitu
guru yang masih menjadi sentral utama dalam proses belajar mengajar. Akar
penyebab yang bersumber dari siswa, yaitu siswa takut bertanya kepada guru.
Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan strategi
Realistic Mathematic Education. Menurut Syaiful Sagala (2013: 71), Pendekatan
konsep adalah suatu pendekatan pengajaran yang secara langsung menyajikan
konsep tanpa memberi kesempatan pada siswa untuk menghayati bagaimana
konsep itu diperoleh. Menurut Rosser (Ratna, 2006: 63) konsep adalah suatu
abstraksi yang mewakili satu kelas objek, kejadian, kegiatan, atau hubungan yang
mempunyai atribut yang sama.
Berdasarkan latar belakang di atas, timbullah keinginan untuk mengadakan
penelitian mengenai penerapan strategi Realistic Mathematic Education untuk
meningkatkan pemahaman konsep-konsep dasar matematika pada siswa kelas
VIII di SMP Bhakti Praja 4 Kalijambe.

METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) yang dilakukan
melalui proses kerja kolaborasi dengan guru matematika, Kepala Sekolah, dan
peneliti. Menurut Hopkins (Sutama, 2010: 15) bahawa Penelitian Tindakan kelas
adalah penelitian yang mengkombinasikan prosedur penelitian dengan tindakan
substantif, suatu tindakan yang dilakukan dalam disiplin inkuiri, atau usaha
seseorang untuk memahami apa yang sedang terjadi, sambil terlibat dalam sebuh
proses perbaikan dan perubahan.
Penelitian ini dilaksanakan di SMP Bhakti Praja 4 Kalijambe yang
beralamat Kalijambe, Sragen. Peneliti mengadakan penelitian di SMP Bhakti
Praja 4 Kalijambe dengan pertimbangan tingkat pemahaman konsep – konsep
dasar matematika masih rendah. Selain pertimbangan tersebut, sekolah ini juga
belum pernah dilakukan penelitian dengan judul yang sama. Penelitian
dilaksanakan mulai tanggal 20 Mei 2014 sampai 28 Mei 2014. Subjek penelitian
ini adalah siswa dan guru SMP Bhakti Praja 4 Kalijambe. Siswa yang dijadikan
subjek penelitian ini adalah siswa kelas VIII. Kelas tersebut berjumlah 15 siswa,
terdiri dari 4 perempuan dan 11 laki-laki.
Penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan dalam beberapa tahapan
yang meliputi tahap dialog awal, tahap perencanaan tindakan, tahap pelaksanaan
tindakan, tahap observasi dan monitoring, tahap refleksi, tahap evaluasi, dan tahap
penyimpulan. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, tes, catatan lapangan,
dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan
analisis interaktif yang terjadi dari reduksi data, penyajian data dan penarikan
kesimpulan. Analisis dari fokus penelitian ini ditunjukan pada tingkat pemahaman
konsep – konsep dasar matematika siswa dengan indikator: 1) Siswa mampu
mengenal dan mengidentifikasi dua atau lebih bentuk yang identik dari benda
yang sama adalah anggota dari kelas yang sama (tingkat identitas), 2) Siswa
mampu menggunakan rumus dari dua contoh berbeda di kelas yang sama (tingkat
klasifikasi), 3) Siswa mampu menyimpulkan hasil identifikasi serta dapat
mengklasifikasinya dengan baik (tingkat formal).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pembahasan disini berisi tentang uraian dan penjelasan mengenai hasil
penelitian tindakan kelas yang telah dilakukan oleh peneliti dan bekerjasama
dengan guru matematika kelas VIII SMP Bhakti Praja 4 Kalijambe. Beberapa hal
yang dijelaskan dalam pembahasan adalah sesuatu yang berkaitan dengan
permasalahan dalam penelitian dan hipotesis tindakan. Selama proses penelitian,
tindakan yang dilakukan oleh guru di kelas adalah berupaya untuk meningkatkan
pemahaman konsep – konsep dasar matematika dengan strategi Realistic
Mathematic Education. Adapun permasalahan yang akan dicari jawabannya
dalam penelitian ini adalah : Apakah dengan strategi Realistic Mathematic
Education dapat meningkatkan pemahaman konsep-konsep dasar matematika
pada siswa kelas VIII di SMP Bhakti Praja 4 Kalijambe?
Penggunaan strategi Realistic Mathematic Education dapat diperlihatkan
pada tanya jawab yang dilakukan oleh guru dan murid. Pada proses tanya jawab
ini satu kelas terbagi dalam tiga kelompok. Yakni kelompok utara menjadi
kelompok satu, kelompok tengah menjadi kelompok dua, dan kelompok selatan
menjadi kelompok tiga. Satu kelas dibagi menjadi 3 kelompok untuk menghemat
waktu.
Guru menjelaskan dengan mengujicobakan pada alat peraga yang dibawa
menunjukkan tinggi limas dan tinggi sisi miring. Selanjutnya menyuruh siswanya
menggunakan penggaris untuk menghitung tinggi limas pada alat peraga yang
dicontohkan. Ini membuat siswa secara lebih nyata memahami materi yang
diajarkan.
Terlihat bahwa ketika siswa yang satu selesai mengukur siswa yang lain
bergantian mengukur dan membulatkan sebuah jawaban yang sama. Mereka
melakukan uji coba secara bergilir dan menegaskan jawabannya kepada teman
yang lain.
Walau tidak secara bersamaan dan menjawab dengan bahas daerah
maupun bahasa Indonesia secara singkat, siswa dapat menyebutkan tinggi limas
dengan benar. Kemudian guru menyuruh untuk menyebutkan tinggi sisi miring

limas dan siswa menjawabnya dengan benar. Hampir seluruh siswa dikelas
menjawabnya. Walau tetap harus bergilir karena keterbatasan alat peraga.
Setelah siswa dapat menunjukkan dengan benar tinggi limas dan tinggi sisi
limas maka guru menyampaikan materi untuk mencari tinggi limas maupun tinggi
sisi limas. Pada penyampaian materi ini guru masih aktif bertanya dan siswa
masih mau menjawabnya.
Guru

: “Untuk mencari tinggi limas jika alas dan sisi limasnya diketahui seperti
pada gambar maka menggunakan rumus apa?”

Endang : “Rumus phitagoras”
: “Jadi bagaimana caranya? Kita tulis dulu t = √(akar dari?)”

Guru

Endang : “13 kuadrat dikurangi”
Guru

: “Dikurangi berapa?”

Endang, Ifantoni, dan Aryo menjawab lima kuadrat, dan itu berasal dari
setengahnya dari rusuk dan hal ini juga disampaikan oleh guru.
Guru

: “Kira kira hasilnya berapa silahkan dihitung”
Yang menjawab dengan lantang adalah Arya menjawab dengan nilai 12

cm. Selain itu Endang dan Febri hanya dengan suara lirih menjawab 12 cm.
Pada tinggi sisi miring limas, guru membuat soal dengan tinggi limas
diketahui 8 cm dan alas limas berbentuk persegi dengan panjang rusuk 12 cm
yang dicari adalah tinggi sisi limas.
Banyak siswa yang menjawab 5 cm dan guru berbalik bertanya apakah
banyak dari siswa yang belum berhasil menemukan jawabannya. Pada akhirnya di
jabarkan dan guru disini hanya bersifat pasif menuliskan jawaban siswa dengan
menggunakan jalan yang runtut dan benar secara lisan. Disini banyak terjadi tanya
jawab. Kemudian siswa dengan beramai mengemukakan caranya.
Untuk menguji kemampuan siswa, guru memberikan soal lisan secara
berkelompok. Dimulai dari kelompok pertama sampai kelompok ketiga seperti
berikut.
Guru

: “Kelompok satu dulu, sebuah limas diketahui panjang rusuk alasnya
(dengan menunjukkan kerangka limas dengan alas berbentuk persegi)
adalah 20 cm, dan tinggi limas 24 cm. Berapakah tinggi sisi miring

limas? Untuk kelompok dua, diketahui panjang rusuk limas 24 cm
(dengan menunjukkan kerangka limas dengan alas berbentuk persegi)
dan tinggi sisi limas adalah 15 cm. Pertanyaannya berapakah tinggi
limas? Untuk kelompok ketiga, diketahui panjang rusuk limas 30 cm dan
tinggi limas 20 cm.”
Kelompok pertama dijawab oleh Arya, dibantu Aryo dan Ifantoni,
Kelompok kedua dijawab Bima dan Cahyo, Kelompok ketiga dijawab oleh
Endang. Mereka menjawab dengan baik dan benar.
Pemahaman siswa luas permukaan limas dan volume limas. Guru
menunjukkan replika bangun limas dengan dibantu kertas cover yang menutupi
salah satu sisi limas maka diketahui bahwa limas terbentuk dari sejumlah segitiga.
Jika alasnya berbentuk persegi seperti yang ditunjukkan duru melalui alat peraga
maka ada empat segitiga yang kongruen membentuk bangun ruang.
Guru

: “Bagaimana mencari luas dari satu buah segitiga ini?” (segitiga tersebut
berbentuk segitiga sama kaki)

Aangga : “Alas kali tinggi dibagi dua”
Guru

: “Ya betul” (dengan mengunakan penggaris guru mengukur tinggi sisi
miring limas dan alas segitiga tersebut) “Jika diketahui bahawa alasnya
16 cm dan tinggi sisi miring limas adalah 22 cm berapakah luasnya?”

Endang : “176 cm2, pak”
Guru

: “Inikan luasnya 176 cm2 padahal ada berapa sisi?”

Endang : “Ada empat”
Guru

: “Ya, ada empat, jadi luas keempat sisi ini berapa?”

Endang : “704 cm2”
Disinilah guru dan siswa memulai untuk mengidentifikasi bersama asal
muasal dari luas permukaan limas. Pada bagian ini, siswa dapat mengidentifikasi
sendiri bangun datar yang membentuk limas dan cara mencari luasnya dan
bagaimana bentuk dari bangun datar tersebut. Kemudian siswa dapat menetukan
luas apa saja yang hedak dicari dan berapa kali harus mencarinya.
Setelah dapat menunjukkan luas dari keempat bangun datar maka siswa
selanjutnya mencari luas alas dengan mengalikan panjag rusuk alas yakni 16 x 16

= 256 cm2. Kemudian hasilnya dijumlahkan diperoleh 704 cm2 + 256 cm2 = 960
cm2. Kemudian dari sini diketahui bahawa tinggi sisi miring sudah diperoleh nilai
yang sama dan alas merupakan penjumlahan dari keempat pajang rusuk dari alas
limas. Sehingga diperoleh rumus luas permukaan limas adalah = luas alas +
(keliling alas x tinggi ÷ 2). Untuk membktikan kebenaran dari rumus tersebut
siswa mulai megerjakan soal kembali dengan rumus tersebut.
Selanjutnya siswa disuruh mengerjakan dengan rumus tersebut apakah
diperoleh hasil yang sama. Dengan guru sebagai fasilitator maka murid – murid
mengemukakan jawaban dengan lantang bahwa luas alas sudah diketahui 256
cm2. Sedangkan untuk keliling tinggal menjumlahkan seluruh rusuk alas limas
yakni 16 +16 + 16 + 16 = 16 x 4 = 64 cm. kemudian tinggi sisi miring sudah
diketahui 22. Kemudian masuk pada rumus bahwa keliling x tinggi sisi miring ÷ 2
= 64 x 22 ÷ 2 = 704 cm2. Hasil ini jika dijumlahkan dengan luas alas diperoleh
nilai yang sama yakni 704 cm2 + 256 cm2 = 960 cm2. Kemudian hasil dari
kesimpulan berupa rumus yang ditulis tadi bernilai benar.
Selanjutnya menemukan luas alas limas seperti pada materi awal yang
sudah disampaikan. Kemudian dilihat bahwa alas limas bisa berbagai bentuk tapi
mencari satu persatu luas pada sisi miring maka akan diketahui bahwa alas limas
bisa beragam ukurannya dan juga dijumlahkan maka jumlah dari alas segitiga
membentuk limas adalah keliling dari alas limas sehingga kesimpulannya adalah
bahawa luas permukaan limas adalah keliling alas dikalikan tinggi sisi limas
dibagi dua kemudian dijumlahkan luas alas.
Pemahaman konsep – konsep dasar matematika dilihat dari peningkatan
pemahaman konsep yang terbagi menjadi tiga yakni tingkat identitas, tingkat
klasifikasi, dan tingkat formal. Ketiga tingkatan tersebut dapat meningkat apabila
melibatkan siswa dalam proses pembelajaran matematika di kelas.
Penelitian tindakan kelas yang telah dilakukan secara kolaboratif antara
guru matematika kelas VIII sebagai pelaksana tindakan dan peneliti sebagai
observer. Guru dalam proses pembelajaran yang sedang berlangsung menerapkan
strategi Realistic Mathematic Education untuk meningkatkan pemahaman konsepkonsep dasar matematika. Indikator yang digunakan sebagai tolak ukur agar

tercapainya keaktifan belajar siswa dalam proses pembelajaran yaitu : (1) tingkat
identitas, (2) tingkat klasifikasi, (3) tingkat formal. Sedangkan indikator
pencapaian yang digunakan sebagai tolak ukur untuk hasil evaluasi tentang materi
Prisma dan Limas dengan nilai ≥ 70.
Peningkatan

pemahaman

konsep-konsep

dasar

matematika

dapat

memperlancar jalannya pembelajaran. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian
yang telah dilakukan, yaitu:
1.

Kemampuan tingkat identitas
Indikator ini diamati dari hasil pekerjaan post-test siswa. Siswa yang
sudah memberikan hasil yang baik dalam post-test pertama yang berkaitan
dengan mengidentifikasi bagian – bagian dan sifat – sifat bangun ruang.
Karena pada tingkat ini siswa diharapkan mampu mengenal dan
mengidentifikasi dua atau lebih bentuk yang identik dari benda yang sama
adalah anggota dari kelas yang sama. Contoh siswa dapat mencapai tingkat
ini adalah terlihat dalam gambar 1. Terlihat ada salah satu jawaban siswa
pada Gambar 1 berikut.

Gambar 1. Hasil pekerjaan siswa pada tingkat identitas

Siswa yang mampu menunjukkan rumus dengan benar, dan dapat
menunjukkan bagian – bagian pada bangun ruang dengan benar maka siswa
tersebut sudah mampu memahami konsep matematika pada tingkat ini.
Kemudian diharapkan siswa mampu mendalami materi sehingga dapat
menunjukkan jawaban yang benar. Kriteri tersebut masuk dalam hasil
pekerjaan siswa pada gambar 1.
Jawaban soal pada nomor satu sudah benar dan cara penulisan rumus
dan penghitungannya juga sudah benar. Untuk soal pada nomor dua siswa
tersebut

sudah

menuliskan

rumusnya

dengan

benar

namun

hasil

perhitungannya salah. Dalam proses perpangkatan dan pengurangan
seharusnya hasil tersebut dipangkatkan terlebih dahulu. Sehingga 102 didapat
hasil 100 sedangkan 82 didapat hasil 64. Kemudian barulah dikurangai.
Sehingga diperoleh 100 – 64 = 36. Selanjutnya hasil tersebut diakarkan
diperolehlah hasil ± 36. Karena panjang bernilai positif maka didapat hasil
panjang salah satu rusuk sikunya adalah 6 cm.
Sedangkan jawaban siswa diatas 102 dan 82 dikurangkan diperoleh
nilai dua dan dua diakarkkan adalah diperoleh dua. Jawaban seperti ini tentu
saja salah karena seharusnya bagian perkalian atau perpangkatan didahulukan
baru dilakukan pengurangan maupun penjumlahan. Karena hasil dari panjang
rusuk siku-siku yang lain salah maka untuk mencari yang selanjutnya
diperoleh nilai yang salah pula.
Dari proses pengerjaan siswa diketahui siswa sudah mampu
menentukan rumus yang akan digunakan namun tidak dapat menyelesaikan
proses perhitugan dengan baik dan benar. Hal ini juga dibuktikan pada saat
siswa mampu menuliskan ketiga rumus untuk menjawab soal dengan baik
dan benar.
Data yang diperoleh sebelum adanya tindakan menunjukkan bahwa
kemampuan tingkat identitas ada 9 siswa (60,00%). Pada tindakan kelas
siklus I meningkat menjadi 13 siswa (86,67%), sedangkan pada tindakan
kelas siklus II meningkat menjadi 15 siswa (100%). Berdasarkan data
tersebut dapat dikatakan bahwa terjadi peningkatan pada setiap tindakan yang

dilakukan. Persentase indikator kemampuan memahami konsep-konsep dasar
matematika pada tingkat identitas meningkat dan sesuai dengan indikator
pencapaian 70%, maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan siswa
memahami

konsep-konsep

dasar matematika

pada

tingkat

identitas

meningkat.
2.

Kemampuan tingkat klasifikasi
Indikator ini diamati dari hasil post-test siswa. Siswa yang sudah
pada tingkat klasifikasi, memungkinkan siswa untuk memahami bagian –
bagian dan sifat bangun ruang sampai dan menjelaskan kelengkapan bagian
pada bangun ruang dan dapat dengan benar mengidentifikasikannya. Untuk
lebih jauhnya siswa dapat menggunakan rumus luas dan volume prisma dan
limas tanpa terbalik dan benar. Siswa juga dapat memberikan nilai pada luas
dan volume prisma serta limas dengan benar sesuai rumus. Walau masih
banyak siswa yang kesulitan mengerjakan soal jika pertanyaannya bukan
mencari luas dan volume melainkan luas dan volume sudah diketahui terlebih
dahulu. Contoh siswa dapat mencapai tingkat ini adalah terlihat dalam
gambar 2.

Gambar 2. Hasil pekerjaan siswa pada tingkat klasifikasi
Pada saat mencari luas alas dengan mengamati pada gambar 2,
seharusnya pada saat mencari luas permukaan prisma menuliskan 2 x 6 + 12

x 10, mencantumkan tanda kurung buka dan kurung tutup, karena pada
penjelasan sebelumnya juga menggunakan kurung buka dan kurung tutup.
Walau dengan penulisan seperti diatas tidak mengurangi dari hasil nilai tapi
jika menggunakan kurung buka dan kurung tutup siswa dapat menelaah
sendiri hasilnya bahwa dia mengerjakan soal dengan runtutan yang benar.
Dan jika siswa lain melihat dapat memahami bahwa 2 x 6 berasal dari 2 x
luas alas sedagkan 12 x 10 berasal dari keliling alas prisma dikalikan tinggi
prisma.
Penulisan hasil akhir pada soal nomor satu terlihat mencantumkan
angka 122 namun dirubah menjadi 132. Mungkin karena keterbatasan waktu,
siswa kurang dalam menghitung soal dengan baik. Walau untuk soal nomor
satu tersebut siswa memperoleh jawaban yang benar.
Pada saat menghitug volume prisma, siswa kurang dalam menuliskan
rumus dengan menulis kata yang salah, walau guru dapat memahami kata
yang siswa akan sampaikan. Yang menjelaskan bahwa kalimat yang ingin
dituliskan siswa adalah volume = luas alas x tinggi prisma. Namun siswa
tidak menuliskannya demikian.
Kesalahan yang paling fatal pada soal nomor satu adalah siswa tidak
menuliskan satuan volume dengan benar. Siswa menuliskan satuan volume
sebagai cm2 padahal yang benar adalah cm3. Jadi hasil dari siswa menghitung
volume prisma dinilai salah.
Hasil dari soal nomor dua, siswa dengan benar dapat mencari luas alas
prisma dengan mencantumkan terlebih dahulu rumus dari volume prisma dan
menggantinya dengan rumus luas alas prisma. Menggunakan cara seperti itu
siswa tidak perlu menghafal terlalu banyak rumus. Cukup dengan satu buah
rumus yang dipahami, siswa dapat menemukan sendiri rumus yang lain.
Sedangkan untuk mencari panjang rusuk prisma sudah benar tapi
alangkah baiknya disertai alasan yang menujukkan mengapa hasil dari luas
alas tersebut diakarkan. Hanya dengan menuliskan karena alas berbentuk
persegi maka untuk mencari panjang rusuknya adalah luas alas = r x r
sehingga r2 = luas alas dengan demikian r = akar dari luas alas. Hasil dari

panjang rusuk siswa kurang dalam menuliskan satuan panjang sehingga
dinilai salah. Walaupun tidak salah sepenuhnya.
Pada saat mengetahui panjang rusuk seharusnya siswa mencari
keliling alas prisma sehingga tidak mengalami kesalahan pada saat
penghitugan luas permukaan prisma. Karena kelompok satu ini menggunakan
5 yang diambil dari panjang rusuk sebagai keliling prisma maka didapatkan
hasil yang salah.
Sedangkan guru tidak mengetahui maksud dari siswa yang menuliskan
keliling bahwa 8 dikali panjang rusuk. Ditambah lagi kelompok satu ini salah
dalam menuliskan satuan keliling. Disini mungkin siswa kurang memahami
soal dengan baik.
Jadi kesimpulan pada kelompok satu adalah bahwa kelompok ini
kurang dalam mencermati soal dan karena tidak menuliskan kesimpulannya
maka kelompok satu kurang dalam mengefisiensikan waktu dengan baik.
Serta kelompok ini kurang teliti dalam menuliskan satuan panjang dan satuan
volume sehingga dinilai salah.
Pada gambar 2 menunjukkan siswa mampu menuliskan rumus,
mengidentifikasi dari penjabaran yang ada di soal dan menempatkan struktur
rumus yang ingin dicari. Kurangnya pemahaman siswa dalam penempatan
rumus yang telah dicari untuk mencari jalan selanjutnya membuat kesalahan
pengerjaan hingga akhir.
Data yang diperoleh sebelum adanya tindakan menunjukkan bahwa
kemampuan pada tingkat klasifikasi ada 7 siswa (46,67%). Pada tindakan
kelas siklus I meningkat menjadi 10 siswa (66,67%), sedangkan pada
tindakan kelas siklus II meningkat menjadi 14 siswa (93,33%). Berdasarkan
data tersebut dapat dikatakan bahwa terjadi peningkatan pada setiap tindakan
yang dilakukan. Persentase indikator kemampuan memahami konsep-konsep
dasar matematika pada tingkat klasifikasi meningkat dan sesuai dengan
indikator pencapaian 70%, maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan siswa
memahami konsep-konsep dasar matematika pada tingkat klasifikasi
meningkat.

3.

Kemampuan tingkat formal
Indikator ini diamati dari hasil pekerjaan post-test siswa. Siswa yang
sudah bisa menyimpulkan hasil identifikasi serta dapat mengklasifikasinya
dengan baik. Pada tingkatan ini siswa diharapkan dapat memberikan contoh
dan bukan contoh dari materi pembelajaran. Serta siswa dapat menyelesaikan
soal – soal yang berkaitan dengan luas dan volume prisma serta limas. Walau
yang diketahui itu volume dan luas prisma serta limas dan yang ditanyakan
adalah panjang rusuknya, atau panjang luas permukaan maupun tinggi dari
prisma dan limas. Sehingga siswa dituntut mengidentifikasi sendiri
penggunaan rumus tersebut agar ditemukan jawaban yang dicari dengan
benar. Hal ini terlihat pada salah satu jawaban siswa pada Gambar 4 berikut.

Gambar 3. Hasil pekerjaan siswa pada tingkat formal.
Terlihat juga sudah banyak siswa yang mengerjakan soal tes tersebut
dengan langkah-langkah pemahaman konsep-konsep dasar matematika dengan
menerapkan strategi Realistic Mathematics Education.
Pada saat menghitung volume siswa tersebut menggunakan rumus yang
benar. Dan hasil dari 15 x 6 adalah 90, serta satuan volume suja dituliskan dengan
benar yakni 90 cm3.

Pada soal nomor dua dapat menentuka rumus dengan tepat dan benar serta
dapat menggunakannya dengan benar. Dalam proses perpangkatan dan
pengurangan maka perpangkatan terlebih dahulu dikerjakan. Sehingga 102 didapat
hasil 100 sedangkan 82 didapat hasil 64. Kemudian barulah dikurangai. Sehingga
diperoleh 100 – 64 = 36. Selanjutnya hasil tersebut diakarkan diperolehlah hasil ±
36. Karena panjang bernilai positif maka didapat hasil panjang salah satu rusuk
sikunya adalah 6 cm. Hasil ini sama dengan yang terdapat pada gambar 3.
Selanjutnya pada soal dua bagian kedua menggunakan rumus yang benar
dan dapat menghitung dengan benar pula. Luas permukaan prisma adalah 2 x luas
alas dijumlahkan keliling x tinggi. Karena alas terbentuk dari segitiga siku – siku
maka rumusnya adalah 2 x a x t ÷ 2. Jika angka dimasukkan berarti 2 x 6 x 8 ÷ 2
diperoleh nilai 48 cm2. Selanjutnya mencari keliling, keliling dengan mudah dapat
dihitung karena hanya menjumlahkan ketiga panjang rusuk alas prisma yang
berupa segitiga siku – siku sehingga 6 + 8 + 10 = 24 cm. Sedangkan tinggi prisma
telah diketahui yaitu 10 cm. Sehingga keliling alas prisma x tinggi prisma adalah
24 x 10 diperoleh 240 cm2. Selanjutnya kedua hasil tersebut dijumlahkan yaitu 48
cm2 + 240 cm2 = 288 cm2. Di peroleh jawaban pada gambar 3 adalah benar.
Data yang diperoleh sebelum adanya tindakan menunjukkan bahwa
kemampuan pada tingkat formal hanya ada 3 siswa (20,00%). Pada tindakan kelas
siklus I meningkat menjadi 7 siswa (46,67%). Sedangkan pada tindakan kelas
siklus II meningkat menjadi 11 siswa (73,33%). Berdasarkan data tersebut dapat
dikatakan bahwa terjadi peningkatan pada setiap tindakan yang dilakukan.
Persentase indikator kemampuan memahami konsep-konsep dasar matematika
pada tingkat formal meningkat dan sesuai dengan indikator pencapaian 70%.
Maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan siswa memahami konsep-konsep
dasar matematika pada tingkat formal meningkat.
Data – data yang diperoleh mengenai pemahaman konsep-konsep dasar
matematika pada materi Prisma dan Limas di kelas VIII dalam pembelajaran
matematika yang telah dijabarkan di atas dari sebelum tindakan sampai dengan
tindakan kelas siklus II dapat disajikan dalam tabel 1 berikut:

Tabel 1. Data Peningkatan Pemahaman Konsep – Konsep Dasar Matematika

No

1

Indikator Kemampuan

Sebelum

Pemahaman Konsep-Konsep

Tindakan

Dasar Matematika

Kelas

Kemampuan tingkat identitas

9

Kemampuan tingkat klasifikasi

7

Kemampuan tingkat formal

3

(20,00%)

siswa

(93,33%)

siswa 11

(46,67%)

siswa

(100%)

siswa 14

(66,67%)

siswa 7

Siklus II

siswa 15

(86,67%)

siswa 10

(46,67%)
3

Siklus I

siswa 13

(60,00%)
2

Tindakan Kelas

siswa

(73,33%)

Adapun grafik peningkatan pemahaman konsep-konsep dasar matematika
dengan beberapa indikator pada pembelajaran matematika materi Prisma dan
Limas dari sebelum tindakan sampai tindakan kelas siklus II dapat digambarkan
pada gambar 4 berikut:

Gambar 4. Grafik Peningkatan Kemampuan Pemahaman Konsep-Konsep Dasar
Matematika

Penelitian yang dilaksanakan peneliti sejalan dan didukung dengan
penelitian para ahli. Marja van den Heuvel-Panhuizen dan Paul Drijvers (2010)
dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa Realistic Mathematics Education
bukan hanya bersumber dari dunia nyata tetapi dapat melalui khayalan siswa
namun yang bersumber dari pengalaman siswa. Fungsi Realistic Mathematics
Education sebagai sumber untuk memulai pengembangan konsep – konsep
matematika sehingga siswa dalam tahap selanjutnya dapat menerapkan
pengetahuan matematika mereka secara bertahap menjadi lebih baik.
I Nyoman Darma, dkk (2013) hasil penelitian menunjukkan bahwa
pendidikan matematika realistik lebih efektif meningkatkan pemahaman konsep
dan daya matematika siswa. Oleh karena itu disarankan kepada guru hendaknya
menggunakan pendidikan matematika realistik untuk meningkatkan pemahaman
konsep dan daya matematika siswa.
Berdasarkan data-data yang diperoleh dalam penelitian ini mendukung
diterimanya hipotesis bahwa metode pembelajaran Realistic Mathematics
Education meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami konsep-konsep
dasar matematika. Indikator yang digunakan sebagai tolak ukur agar tercapainya
pemahaman konsep-konsep dasar matematika dalam proses pembelajaran yaitu :
(1) tingkat identitas, (2) tingkat klasifikasi, (3) tingkat formal.

KESIMPULAN
Hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan secara kolaboratif antara
peneliti dengan guru matematika dalam pembelajaran matematika melalui
penerapan strategi Realistic Mathematics Education sebagai upaya peningkatan
kemampuan siswa dalam memahami konsep-konsep dasar matematika pada
materi Prisma dan Limas dapat diambil beberapa kesimpulan. Siswa pada tingkat
identitas sebelum dilakukan tindakan penelitian ada 11 siswa (56,25%), siklus I
ada 15 siswa (88,24%), siklus II ada 17 siswa (100%). Siswa pada tingkat
klasifikasi sebelum dilakukan tindakan penelitian ada 8 siswa (47,06%), siklus I
ada 12 siswa (70,59%), siklus II ada 15 siswa (88,24%). Siswa pada tingkat

formal sebelum dilakukan tindakan penelitian ada 3 siswa (17,65%), siklus I ada
10 siswa (58,82%), siklus II ada 13 siswa (76,47%).
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