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PENINGKATAN KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

MATEMATIKA DENGAN MODEL PEMBELAJARAN MATEMATIKA 

REALISTIK 

(PTK pada Siswa Kelas VIII Semester Gasal SMP Negeri 1 Jatipuro Tahun 

2021/2022) 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah 

matematika melalui penerapan model pembelajaran matematika realistik pada 

materi SPLDV. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilakukan 

secara berurutan dan berkesinambungan dalam dua siklus, terdiri dari empat tahap 

yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Subjek penelitian 

adalah siswa kelas VIII A SMP Negeri 1 Jatipuro yang berjumlah 16 siswa. 

Instrumen untuk pengumpulan data berupa pedoman observasi, pedoman catatan 

lapangan, alat dokumentasi dan tes yang berupa soal uraian. Data yang diperoleh 

kemudian diolah dengan menggunakan analisis deskriptif. Berdasarkan hasil 

penelitian menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kemampuan pemecahan 

masalah matematika dengan perolehan persentase pada indikator memahami 

masalah sebelum dilakukan tindakan yaitu 25%, pada siklus I meningkat menjadi 

62,5%, dan pada siklus II menjadi 87,5%. Pada indikator menyusun strategi 

pemecahan masalah sebelum dilakukan tindakan yaitu dengan persentase 18,75%, 

pada siklus I meningkat menjadi 43,75%, dan pada siklus II menjadi 68,75%, 

pada indikator melaksanakan strategi pemecahan masalah sebelum dilakukan 

tindakan yaitu 12,5%, meningkat pada siklus I meningkat menjadi 43,75%, dan 

pada siklus II menjadi 62,5%, pada indikator memeriksa kembali jawaban yan 

diperoleh sebelum dilakukan tindakan yaitu 12,5%,  meningkat pada siklus I 

menjadi 25%, dan pada siklus II menjadi 56,25%. 

Kata Kunci: Pemecahan masalah matematika, Pembelajaran matematika 

realistik. 

Abstract 

This study aims to improve mathematical problem solving skills through the 

application of a realistic mathematics learning model on the SPLDV material. 

This research is a classroom action research that is carried out sequentially and 

continuously in two cycles, consisting of four stages which include planning, 

implementation, observation and reflection. The research subjects were students 

of class VIII A SMP Negeri 1 Jatipuro, totaling 16 students. Instruments for data 

collection are in the form of observation guidelines, field notes guidelines, 

documentation tools and tests in the form of description questions. The data 

obtained were then processed using descriptive analysis. Based on the results of 

the study, it showed that there was an increase in mathematical problem solving 

ability with the percentage gain on the indicator of understanding the problem 

before taking action, namely 25%, in the first cycle it increased to 62.5%, and in 

the second cycle it became 87.5%. In the indicator of formulating a problem-
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solving strategy before taking action, that is with a percentage of 18.75%, in the 

first cycle it increases to 43.75%, and in the second cycle it becomes 68.75%, on 

the indicator implementing a problem-solving strategy before taking action, it is 

12.5 %, increased in the first cycle increased to 43.75%, and in the second cycle 

to 62.5%, the indicator rechecked the answers obtained before the action was 

taken, namely 12.5%, increased in the first cycle to 25%, and in the first cycle II 

to 56.25%. 

Keywords: Mathematical problem solving, Realistic mathematics education. 

1. PENDAHULUAN

Pemecahan masalah pada pembelajaran matematika merupakan komponen yang 

sangat penting. Pentingnya pemecahan masalah dalam pembelajaran juga 

disampaikan oleh NCTM yang dikutip oleh Effendi (2012) memaparkan bahwa 

pemecahan masalah tidak dapat dilepaskan dari pembelajaran matematika karena 

merupakan bagian dari integral pada pembelajaran matematika. Pemecahan 

masalah merupakan kecakapan dengan melibatkan berbagai proses. Hal tersebut 

didukung oleh pernyataan Anderson (2009) yang mengungkapkan bahwa 

pemecahan masalah yaitu keterampilan yang mencakup berbagai proses yang 

berbeda seperti menganalisis, menginterpretasi, berpikir, memprediksi, menilai 

dan merefleksikan. Dengan demikian jika siswa memiliki kemampuan pemecahan 

masalah yang baik diharapkan dapat mengoptimalkan tujuan pembelajaran yang 

hendak dicapai. 

Melihat pentingnya pemecahan masalah tersebut, banyak siswa yang 

mengalami masalah saat proses pembelajaran. Menurut Rahardjo & Waluyati 

(2011) ada berbagai macam kesalahan siswa dalam menyelesaikan masalah 

seperti kurangnya pemahaman terhadap soal, kesalahan dalam komputasi, 

kesalahan menyusun model matematika dan kesalahan dalam mengintrepetasikan 

jawaban. Hal ini dapat berpengaruh pada kemampuan pemecahan masalah 

matematika siswa. 

Berdasarkan hasil observasi, guru mendominasi kegiatan pembelajaran 

dengan menerapkan metode ceramah. Sehingga siswa cenderung tidak aktif pada 

saat pembelajaran karena hanya bergantung pada guru. Selain itu, kesalahan 

dalam menyelesaikan soal cerita juga banyak dialami siswa. Hal tersebut 

menyebabkan rendahnya kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. 
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Rendahnya kemampuan tersebut dapat diamati dari pemaparan indikator sebagai 

berikut 1) memahami masalah dengan persentase 25%, 2) menyusun rencana 

pemecahan masalah dengan persentase 18,75%, 3) melaksanakan rencana 

pemecahan masalah dengan persentase 12,5%, 4) memeriksa kembali hasil yang 

diperoleh dengan persentase 12,5%. 

Rendahnya kemampuan pemecahan masalah tersebut, salah satu strategi 

yang dapat digunakan untuk mengatasi kesalahan-kesalahan yang dialami siswa 

saat menyelesaikan soal pemecahan masalah matematika yaitu menggunakan 

strategi Polya. Holmes (1995:37) juga mengemukakan bahwa strategi umum yang 

terkenal untuk memecahkan masalah yaitu strategi Polya, dan terdapat empat 

langkah untuk menyelesaikannya yaitu: 1) memahami masalah, 2) merencanakan 

penyelesaikan, 3) melaksanakan rencana penyelesaian, 4) memeriksa kembali 

hasil yang diperoleh. 

Selain menerapkan strategi tersebut, juga perlu diterapkan model 

pembelajaran yang dapat mengubah suasana pembelajaran menjadi berpusat pada 

siswa dan lebih menyenangkan. Model pembelajaran matematika realistik dapat 

diterapkan untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika. 

Menurut Nursyahidah (2013) pembelajaran matematika realistik menjadikan 

kegiatan pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan serta dapat 

meningkatkan pemahaman konsep. 

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti merumuskan apakah terdapat 

peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematika dengan model 

pembelajaran matematika realistik pada siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Jatipuro? 

Sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatan kemampuan pemecahan 

masalah matematika dengan model pembelajaran matematika realistik pada siswa 

kelas VIII SMP Negeri 1 Jatipuro. 

2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian tindakan 

kelas. Penelitian dilakukan secara berurutan dan berkesinambungan dalam dua 

siklus. Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 1 Jatipuro di Jl. Walikan No. 1, 

Kendal Kidul, Jatipuro, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57784. Penelitian 
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dilakukan mulai dari bulan September sampai dengan Desember 2021. Subjek 

pada penelitian ini yaitu siswa kelas VIII A SMP Negeri 1 Jatipuro yang 

berjumlah 16 siswa. Subjek terdiri dari 6 siswa laki-laki dan 10 siswa perempuan 

serta guru matematika sebagai narasumber peneliti. Pengumpulan data dilakukan 

melalui observasi, catatan lapangan, dokumentasi dan metode tes. Instrumen 

untuk pengumpulan data berupa pedoman observasi, pedoman catatan lapangan, 

alat dokumentasi dan tes berupa soal uraian. 

Keabsahan data dilakukan dengan menggunakan triangulasi teknik. 

Peneliti menggunakan observasi dan dokumentasi untuk memperoleh sumber data 

yang sama. Teknik analisis menggunakan model Miles dan Huberman, yaitu 

reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan Sugiyono (2013). Setelah 

dilakukannya tindakan peneliti memperoleh data dari hasil tes evalusi siswa 

diakhir tindakan dalam menyelesaikan soal matematika kontekstual materi Sistem 

Persamaan Linear Dua Variabel. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian tindakan kelas dari siklus 

I sampai siklus II. 

3.1 Deskripsi hasil penelitian tindakan kelas siklus I 

Pada tindakan siklus I terdapat empat tahapan yaitu tahap perencanaan, 

pelaksanaan, observasi dan refleksi. Peneliti berperan sebagai pelaku tindakan 

atau pengajar, sedangkan siswa’ kelas VIII A SMP Negeri 1 Jatipuro sebagai 

penerima tindakan. Perencanaan tindakan siklus I terbagi menjadi dua pertemuan. 

Sebelum dilakukan tindakan peneliti melakukan perencanaan dengan melakukan 

berbagai macam kegiatan seperti melakukan diskusi dengan berkolaborasi 

bersama guru matematika, membuat lembar observasi, instrumen penelitian dan 

RPP. 

Pada tahap pelaksanaan, kegiatan pembelajaran dibuka dengan salam 

diawali dengan berdo’a bersama-sama, memeriksa kehadiran dan menyampaikan 

tujuan pembelajaran. Selanjutnya adalah pembentuk kelompok. Setiap kelompok 

terdiri dari 4 sampai 5 siswa. Siswa belum terbiasa dengan langkah pembelajaran 
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matematika realistik ini, sehingga pada saat proses pembentukan kelompok 

banyak menghabiskan waktu. Suasana kelas juga sulit dikondisikan sehingga 

menjadi tidak kondusif. Selanjutnya peneliti membagikan lembar kerja siswa 

(LKS) yang berisikan permasalahan kontekstual materi sistem persamaan linear 

dua variabel (SPLDV) dan petunjuk penyelesaian untuk setiap kelompok. Setiap 

siswa diminta untuk memahami permasalahan tersebut. 

Setiap siswa diberikan kebebasan untuk mencari solusi dengan caranya 

sendiri, sehingga akan menghasilkan strategi pemecahan masalah yang bervariasi 

sebagai hasil dari konstruksi siswa. Siswa juga diberikan kesempatan untuk 

bertanya jika mengalami kesulitan. Tahap selanjutnya yaitu tahap 

membandingkan. Peneliti meminta perwakilan kelompok untuk menyampaikan 

hasil diskusinya dan siswa yang lain mengamati serta membandingkan hasil 

pekerjaannya. Siswa yang tidak presentasi diberikan kesempatan untuk 

menanggapi hasil pekerjaan teman yang presentasi. Selanjutnya peneliti 

mengklarifikasi hasil diskusi siswa. Siswa kemudian diarahkan untuk 

menyimpulkan hasil diskusi terkait materi yang telah dipelajari. Pada akhir 

pembelajaran peneliti memberikan tes evaluasi untuk dikerjakan siswa secara 

mandiri dan bersifat close book. 

Hasil observasi pada siklus I untuk kegiatan pembelajaran sudah berlajalan 

dengan lancar tetapi belum sesuai dengan target yang peneliti harapkan. Siswa 

masih beradaptasi dengan penerapan model pembelajaran matematika realistik 

sehingga kegiatan pembelajaran belum berjalan dengan kondusif. Siswa terlihat 

kebingungan dan kesulitan untuk menyelesaikan masalah. Antusias siswa pada 

saat kegiatan diskusi kurang terlihat. Siswa cenderung diam dan terlihat malu 

untuk bertanya. Kegiatan diskusi hanya didominasi oleh siswa yang pintar saja. 

Meskipun belum mampu mencapai target yang diharapkan akan tetapi 

mengalami peningkatan pada pertemuan pertama dengan pencapaian indikator: 1) 

memahami masalah terdapat 5 siswa (31,25%), 2) menyusun strategi pemecahan 

masalah terdapat 4 siswa (25%), 3) melaksanakan strategi pemecahan masalah 

terdapat 4 siswa (25%) dan 4) memeriksa kembali hasil yang diperoleh ada 3 
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siswa (18,75%). Pertemuan kedua juga mengalami peningkatan dengan 

pencapaian indikator: 1) memahami masalah ada 10 siswa (62,5%), 2) menyusun 

strategi pemecahan masalah ada 7 siswa (43,75%), 3) melaksanakan strategi 

pemecahan masalah ada 7 siswa (43,75%) dan 4) memeriksa kembali hasil yang 

diperoleh ada 4 siswa (25%). 

Refleksi dilakukan antara guru matematika dan peneliti untuk 

mendiskusikan hasil observasi dan catatan lapangan pada siklus I. Refleksi 

dilakukan kemudian diperoleh catatan yang digunakan untuk perbaikan siklus 

berikutnya. Adapun yang perlu diperbaiki pada siklus berikutnya yaitu peneliti 

harus lebih tegas kepada siswa agar kegiatan pembelajaran berjalan kondusif, 

siswa harus lebih aktif pada saat kegiatan diskusi, dan siswa harus lebih 

bersemangat pada saat kegiatan pembelajaran. 

3.2 Deskripsi hasil penelitian tindakan kelas siklus II 

Perencanaan tindakan siklus II dilakukan satu pertemuan. Sebelum dilakukan 

tindakan peneliti melakukan perencanaan dengan melakukan berbagai macam 

kegiatan seperti membuat lembar observasi, RPP dan instrumen penelitian. 

Tahap pelaksanaan tindakan siklus II, langkah pembelajaran dilakukan 

sama seperti siklus I. Pembelajaran dibuka dengan salam diawali dengan berdo’a 

bersama-sama, memeriksa kehadiran dan menyampaikan tujuan pembelajaran. 

Seperti pada siklus I sebelumnya siswa diminta untuk membentuk kelompok. 

Siswa mulai biasa menyesuaikan dengan penerapan model pembelajaran 

matematika realistik sehingga suasana kelas menjadi lebih kondusif dari pada 

siklus I sebelumnya. Pada saat kegiatan diskusi siswa juga mulai aktif bertanya 

saat mengalami kesulitan. Setiap siswa berusaha menyelesaikan masalah dan 

memiliki kebebasan untuk mencari solusi dengan caranya sendiri sehingga akan 

menghasilkan strategi pemecahan masalah yang bervariasi sebagai hasil dari 

konstruksi siswa. 

Tahap selanjutnya yaitu tahap membandingkan hasil konstruksi. Salah satu 

perwakilan kelompok menyampaikan hasil diskusi kelompokknya ke depan kelas. 
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Pada saat kegiatan presentasi ini, siswa mulai meningkat keaktifannya untuk 

berebut mempresentasikan hasil pekerjaannya. Peneliti kemudian mengklarifikasi 

hasil diskusi. Siswa kemudian diarahkan untuk menyimpulkan hasil diskusi terkait 

materi yang sudah dipelajari. Pada akhir pembelajaran peneliti memberikan tes 

evaluasi untuk dikerjakan siswa secara mandiri dan bersifat close book. 

Berdasarkan hasil observasi pada siklus II proses pembelajaran’ 

berlangsung dengan lancar dan lebih kondusif daripada siklus sebelumnya. 

Keaktifan siswa pada saat kegiatan pembelajaran meningkat. Hal tersebut terlihat 

pada saat penyampaian diskusi setiap kelompok yang mulai merata, berbeda 

dengan pertemuan sebelumnya yang hanya didominasi oleh siswa yang pintar 

saja. Kemampuan pemecahan masalah meningkat secara maksimal pada siklus II 

ini. Adapun peningkatan tersebut dapat diamati dari indikator: 1) memahami 

masalah ada 14 siswa (87,5%), 2) menyusun strategi pemecahan masalah ada 11 

siswa (68,75%), 3) melaksanakan strategi pemecahan masalah ada 10 siswa 

(62,5%) dan 4) memeriksa kembali hasil yang diperoleh ada 9 siswa (56,25%). 

Refleksi pada siklus II ini penerapan model pembelajaran matematika 

realistik sudah terlaksana secara optimal dan keaktifan siswa juga meningkat. Hal 

ini karena pembelajaran berpusat pada siswa. Siswa mulai terbiasa dengan 

penerapan’ model pembelajaran matematika realistik sehingga mulai terbiasa 

menyesuaikan dan suasana kelas menjadi lebih kondusif. 

Berdasarkan kegiatan pembelajaran yang dilakukan pada siklus I dan sikus 

II secara menyeluruh dengan menerapkan model pembelajaran matematika 

realistik, terjadi peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematika pada 

siswa kelas VIII A SMP Negeri 1 Jatipuro. Data yang diperoleh peneliti dari 

kondisi awal, tindakan siklus I dan tindakan siklus I dapat dilihat pada tabel 1 

sebagai berikut. 

Tabel 1. Peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematika 

No Indikator 
Kondisi 

Awal 
Target 

Setelah Tindakan 

Siklus I Siklus 

II Pertemuan Pertemuan 
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I II 

1. Memahami

masalah

25% 60% 31,25% 62,5 % 87,5% 

2. Meyusun strategi 18,75% 50% 25% 43,75% 68,75% 

3. Melaksanakan

strategi

12,5% 50% 25% 43,75% 62,5% 

4. Memeriksa

kembali

12,5% 50% 18,75% 25% 56,25% 

Peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematika pada siswa 

kelas VIII A SMP Negeri 1 Jatipuro dari kondisi awal sampai dengan akhir 

tindakan siklus II juga dapat diamati pada gambar 1 berikut. 

Gambar 1. Grafik Peningkatan Kemampuan Pemecahan Masalah 

Matematika 

Gambar 1 diatas menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kemampuan 

pemecahan masalah matematika siswa pada setiap siklusnya. Hal tersebut sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni (2016) bahwa terjadi pendidikan 

matematika realistik mampu meningkatan kemampuan pemecahan’ masalah 

matematis siswa. Hasniati dkk (2020) dalam penelitiannya juga menyimpulkan 

bahwa melalui pendidikan matematika realistik kemampuan pemecahan masalah 

matematika mengalami peningkatan. Pebriana (2017) dalam penelitiannya 
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mengungkapkan bahwa hasil belajar siswa mengalami peningkatan dengan 

diterapkannya pendekatan matematika realistik. 

Yusimarliah (2015) dalam penelitiannya memaparkan bahwa 

pembelajaran dengan pendekatan realistik dapat mengubah proses pembelajaran 

menjadi menarik dan interaktif. Hal tersebut diperkuat dengan pendapat Zulkardi 

dalam (Mulyati, 2016) yang mengemukakan bahwa pembelajaran matematika 

realistik menekan pada proses keterampilan berdiskusi, berkolaborasi dan 

berargumentasi pada masalah nyata.  

Berdasarkan uraian tiap siklus menunjukkan bahwa kemampuan 

pemecahan masalah matematika siswa mengalami peningkatan pada tiap 

siklusnya. Penerapan model pembelajaran matematika realistik dapat 

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. Peningkatan 

tersebut dapat diamati dari pemaparan indikator-indikator berikut. 

Kemampuan siswa dalam memahami masalah meningkat. Peningkatan 

tersebut dapat diamati ketika siswa mampu memahami masalah dengan baik. 

Memahami unsur apa saja yang ditanya, diketahui dan apa saja yang ada pada soal 

dengan baik. Adapun persentase kemampuan memahami masalah pada saat 

kondisi awal adalah 25%, meningkat  saat siklus I pertemuan pertama menjadi 

31,25%, pada siklus I pertemuan kedua menjadi 62,5% dan mengalami 

peningkatan maksimal pada siklus II yaitu menjadi 87,5%. Hal tersebut 

sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurkaeti (2018) bahwa pada 

langkah memahami masalah, siswa harus mengidentifikasi pertanyaan dan 

komponen yang diketahui dari masalah yang diberikan serta menghubungkan 

masalah matematika dengan materi yang sesuai. 

Kemampuan siswa dalam menyusun strategi pemecahan masalah 

mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut dapat diamati ketika siswa mampu 

menyusun strategi pemecahan masalah dengan baik. Seperti dengan cara memilih 

metode dan menggunakan rumus yang sesuai. Adapun persentase menyusun 

strategi pada saat kondisi awal adalah 18,75%, kemudian pada siklus I pertemuan 

pertama mengalami peningkatan menjadi 25%, pada siklus I pertemua kedua 
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menjadi 43,75% dan pada siklus II menjadi 68,75%. Firdayanti dkk (2019) juga 

mengungkapkan bahwa pada langkah merencanakan penyelesaian siswa perlu 

merumuskan masalah matematis atau membuat model matematika. 

Kemampuan siswa dalam melaksanakan strategi pemecahan masalah 

meningkat. Peningkatan tersebut dapat diamati ketika siswa mampu 

melaksanakan strategi pemecahan masalah matematika dengan tepat. Seperti 

melakukan komputasi dan melaksanakan metode yang dipilih dengan tepat. 

Adapun persentase kemampuan melaksanakan strategi pada saat kondisi awal 

adalah 12,5%, kemudian *meningkat pada siklus I pertemuan pertama menjadi 

25%, pada siklus I pertemuan kedua menjadi 43,75% dan pada siklus II menjadi 

62,5%. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Mairing (2016) memaparkan bahwa 

kemampuan pemecahan masalah yang baik yaitu cakap dalam melaksanakan 

rencana penyelesaian dengan menggunakan kemampuan kognitifnya. 

Kemampuan siswa dalam memeriksa kembali hasil yang diperoleh 

mengalami peningkatan. Memeriksa kembali hasil yang diperoleh digunakan 

untuk mengurangi kesalahan. Adapun persentase kemampuan memeriksa kembali 

jawaban yang diperoleh pada saat kondisi awal adalah 12,5%, kemudian pada 

siklus I pertemuan pertama terjadi peningkatan menjadi 18,75%, siklus I 

pertemuan kedua menjadi 25% dan siklus II menjadi 56,25%. Hal tersebut sesuai 

dengan pendapat Khotimah & Masduki (2016) memaparkan bahwa pada tahap 

memeriksa kembali hal yang perlu diperhatikan yaitu meninjau kembali solusi 

yang diperoleh untuk mengevaluasi konsep yang digunakan, memastikan bahwa 

rencana yang digunakan adalah benar untuk meminimalkan kemungkinan 

kegagalan dalam menyelesaikan masalah. 

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat peningkatan 

kemampuan pemecahan masalah dengan menerapkan model pembelajaran 

matematika realistik pada siswa kelas VIII A SMP Negeri 1 Jatipuro. Perolehan 

persentase pada indikator memahami masalah sebelum dilakukan tindakan yaitu 

25%, pada siklus I meningkat menjadi 62,5%, dan pada siklus II menjadi 87,5%. 
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Pada indikator menyusun strategi pemecahan masalah sebelum dilakukan 

tindakan yaitu dengan persentase 18,75%, pada siklus I meningkat menjadi 

43,75%, dan pada siklus II menjadi 68,75%, pada indikator melaksanakan strategi 

pemecahan masalah sebelum dilakukan tindakan yaitu 12,5%, meningkat pada 

siklus I meningkat menjadi 43,75%, dan pada siklus II menjadi 62,5%, pada 

indikator memeriksa kembali jawaban yan diperoleh sebelum dilakukan tindakan 

yaitu 12,5%,  meningkat pada siklus I menjadi 25%, dan pada siklus II menjadi 

56,25%. Peneliti dapat menerapkan model pembelajaran ini untuk mengatasi 

rendahnya kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. 
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