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ABSTRAK 
 

Kata kunci: Implementasi Pendekatan Pendidikan Matematika Realistik, Kemampuan 

Penalaran Matematis. 

 

Pembelajaran yang mampu membutuhkan penalaran tinggi adalah matematika. Karena 

matematika adalah pembelajaran yang bersifat deduktif yang berisi tentang konsep, angka dan 

simbol yang berfungsi untuk mengembangkan kemampuan berhitung, mengukur dan 

mengembangkan rumus. Menurut Gardner, (dalam Lestari, 2015:82) bahwa penalaran 

matematis adalah kemampuan menganalisis, menggeneralisasi, mensintesis/ 

mengintegrasikan, memberikan alasan yang tepat dan menyelesaikan masalah tidak rutin. Ada 

banyak cara untuk mengembangkan kemampuan penalaran matematis siswa antar lain untuk 

meningkatkan kemampuan penalaran matematis siswa dengan pembelajaran menggunakan 

implementasi pendekatan Pendidikan matematika realistik. Didalam pembelajaran realistik 

dimulai dengan yang riil atau nyata, sehingga siswa dapat terlibat dalam proses pembelajaran 

secara bermakna (Hadi, 2017: 37) dalam konsep pembelajaran nyata yaitu dengan fokus  pada 

pendidikan matematika realistik dan menempatkan penekanaan penggunaan suatu situasi yang 

dibayangkan oleh siswa (Wijaya, 2012: 20). 

 Penelitian merupakan True Eksperimental Design dengan bentuk desain Posttest 

Only Control Design. Sampel yang digunakan adalah siswa kelas VII MTsN 3 Kediri. Teknik 

pengumpulan data yang dipakai meliputi tes dan angket respon siswa. Uji prasyarat instrumen 

yang digunakan adalah uji validitas, dan reliabilitas. Teknik analisis yang diunakan adalah uji 

prasyarat analisis meliputi uji normalitas, uji homogenitas, dan analisis data akhir dengan 

menggunakan uji t dua sampel independen. 

Berdasarkan hasil uji hipotesis kemampuan komunikasi matematis siswa kelas 

eksperimen menggunakan uji t dengan bantuan software SPSS for Windows Version 21.0, 

menunjukkan bahwa uji hipotesis perbedaan dua rata-rata kemampuan komunikasi matematis 

siswa kelas eksperimen dan kontrol menunjukkan bahwa nilai p-value 0,000 dimana < 0.05, 

maka H0 ditolak. Sehingga kesimpulannya adalah terdapat pengaruh implementasi pendekatan 

pendidikan matematika realistik terhadap kemampuan penalaran matematis siswa. Sedangkan 

respon siswa terhadap pembelajaran dengan pendekatan pendidikan matematika realistik 

berdasarkan analisis deskriptif  menunjukkan bahwa siswa memiliki respon baik terhadap 

pembelajaran dengan pendekatan pendidikan matematika realistik. 

 

 



 

 

I. LATAR BELAKANG  

Keberhasilan dari proses 

pembelajaran salah satunya adalah siswa 

mampu menalar dan menyelesaikan tugas-

tugas dari pembelajaran dengan mandiri. 

Pembelajaran yang mampu membutuhkan 

penalaran tinggi adalah matematika. 

Karena matematika adalah pembelajaran 

yang bersifat deduktif yang berisi tentang 

konsep, angka dan simbol yang berfungsi 

untuk mengembangkan kemampuan 

berhitung, mengukur dan mengembangkan 

rumus. 

Tujuan dari pendidikan matematika 

disekolah yaitu agar siswa memiliki daya 

penalaran yang baik ketika menyelesaikan 

permasalahan matematika  disekolah. 

Sedangkan dalam pembelajaran 

matematika siswa tidak hanya diajarkan 

untuk mengetahuai rumus, menghafalkan 

rumus dan menggunakan rumus kedalam 

permasalahan matematika, tetapi siswa 

diharapkan mampu menyelesaikan 

masalah tersebut tanpa terikat dengan 

adanya rumus.  Maka dari itu matematika 

sangat memerlukan penalaran.  

Menurut Gardner, (dalam Lestari, 

2015:82) bahwa penalaran matematis 

adalah kemampuan menganalisis, 

menggeneralisasi, mensintesis/ 

mengintegrasikan, memberikan alasan 

yang tepat dan menyelesaikan masalah 

tidak rutin. Menurut Wahyudin (dalam 

Sumartini, 2015) salah satu kecenderungan 

yang menyebabkan siswa gagal dalam 

menguasai dengan baik pokok-pokok 

bahasan dalam matematika yaitu siswa 

kurang memahami dan menggunakan nalar 

yang baik dalam menyelesaikan soal yang 

diberikan.  

Mengingatkan pentingnya 

penalaran matematis siswa maka perlu 

dilakukan analisa tentang kemampuan 

penalaran matematis siswa. Ada banyak 

cara untuk mengembangkan kemampuan 

penalaran matematis siswa antar lain untuk 

meningkatkan kemampuan penalaran 

matematis siswa dengan pembelajaran 

menggunakan implementasi pendekatan 

Pendidikan matematika realistik. Dengan 

pendekatan ini guru memacu siswa untuk 

berfikir logis dalam menyelesaikan soal 

dengan mengaitkan kedalam permasalahan 

sehari-hari. Didalam pembelajaran realistik 

dimulai dengan yang riil atau nyata, 

sehingga siswa dapat terlibat dalam proses 

pembelajaran secara bermakna (Hadi, 

2017: 37) dalam konsep pembelajaran 

nyata yaitu dengan fokus  pada pendidikan 

matematika realistik dan menempatkan 

penekanaan penggunaan suatu situasi yang 

dibayangkan oleh siswa (Wijaya, 2012: 

20). 

II.METODE 

Penelitian ini menggunakan metode 

eksperimen, karena peneliti ingin 

mengetahui pengaruh dari perlakuan yang 

dilakukan di kelompok eksperimen dengan 

menggunakan kelompok kontrol sebagai 
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pembanding sekaligus sebagai pengendali. 

Sesuai dengan pendapat (Sugiyono, 2016: 

107) bahwa metode eksperimen adalah 

metode penelitian yang digunakan untuk 

mencari pengaruh perlakuan tertentu 

terhadap yang lain dalam kondisi yang 

terkendalikan.  

Pada penelitian ini menggunakan 

teknik penelitian eksperimen jenis true 

experimental design. Design ini terdapat 

dua kelompok yaitu kelompok yang diberi 

perlakuan disebut kelompok eksperimen 

dan kelompok yang tidak diberi perlakuan 

disebut kelompok kontrol. Kedua 

kelompok tersebut masing-masing diambil 

secara random dari populasi tertentu. 

 Desain dalam penelitian ini adalah 

posttest Only Control Designt menurut 

Sugiyono (2016: 112), pada desain ini 

terdapat dua kelompok yang masing-

masing dipilih secara acak, kelompok 

pertama diberi perlakuan (X) yaitu 

pendekatan pendidikan matematika 

realistik dan kelompok yang lain tidak 

diberi perlakuan. Kelompok yan diberi 

perlakuan disebut dengan kelompok 

eksperimen, dan kelompok yang tidak 

diberi perlakuan disebut kelompok kontrol. 

 Dalam penelitian ini, yaitu jenis 

analisisnya yaitu analisis deskriptif dan 

inferensial. Untuk variabel bebas yaitu 

pendekatan pendidikan matematika 

realistik tidak ada data sebab sebagai 

perlakuan. Sedangkan variabel terikat yaitu 

kemampuan penalaran matematis siswa 

akan dianalisis dengan menggunakan uji t.  

III.  HASIL DAN KESIMPULAN 

 Berdasarkan hasil uji hipotesis 

perbedaan rata-rata kemampuan penalaran 

matematis siswa kelas eksperimen dan 

kelas kontrol, dapat diketahui bahwa nilai 

signifikansi adalah 1,00 dengan derajat 

kebebasan 

 dan 

 (2-tailed) 0,000. Karena peneliti 

melakukan uji hipotesis satu sisi (one 

tailed) , maka nilai  

harus dibagi dua menjadi . 

Karena  maka 

hipotesis nihil atau  ditolak. Sehingga 

kesimpulannya adalah terdapat pengaruh 

implementasi pendekatan pendidikan 

matematika realistik terhadap kemampuan 

penalaran matematis siswa. 

 Dari analisis yang dilakukan oleh 

peneliti siswa yang mengisi angket respon 

dengan total selalu dan sering pada 

pernyataa, lebih dari 13 pernyataan yang 

dijawab selalu dan sering ada 28 siswa. 

Dari 28 siswa, terdapat 6 siswa yang 

menjawab pernyataan dari angket dengan 

total jawaban selalu dan sering ada 25 

pernyataan.  Dapat disimpulkan 6 siswa 

tersebut memiliki respon maksimal 

terhadap pembelajaran matematika 

menggunakan implementasi pendidikan 
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matematika realistik. Sedangkan dari 30 

siswa terdapat 28 siswa yang memilih 

pernyataan dengan total selalu dan sering 

minimal 13 pernyataan maka dapat 

disimpulkan bahwa kelas eksperimen atau 

kelas VII D tersebut memiliki respon 

positif terhadap pembelajaran matematika 

dengan implementasi pendekatan 

pendidikan matematika realistik. 

Pernyataan didalam angket terdapat 

25 pernyataan yang wajib diisi oleh 30 

siswa. Dari analisis yang dilakukan oleh 

peneliti, pernyataan pada angket yang 

memiliki respon positif jika pernyataan 

pada angket tersebut memberikan skor 

minimal dari total penyataan yang 

dilakukan siswa dengan memilih selalu 

dan sering ada 15 siswa. Hasil dari analisis 

tersebut, jawaban pernyataan dengan 

pilihan selalu dan sering ada 24 

pernyataan. Dari 24 pernyataan tersebut 

dengan jumlah masing-masing pernyataan  

dipilih dengan jawaban selalu dan sering 

lebih dari 15 siswa. Pernyataan yang 

mampu memaksimalkan pilihan siswa 

yaitu pernyataan no 8 yang berisi “Saya 

merasa senang belajar dengan 

menggunakan pendekatan pendidikan 

matematika realistik”, pada pernyataan 

tersebut terdapat 30 siswa memilih dengan 

total pilihan selalu dan sering. Ada satu 

penyataan yang dipilih kurang dari 15 

siswa yaitu pernyataan pada nomer 18 

yang berisi “setelah pembelajaran dengan 

pendekatan pendidikan matematika 

realistik, membuat saya sering memeriksa 

kembali pekerjaan saya apakah cara 

mengerjakannya sudah benar”. Pernyataan 

tersebut hanya dipilih oleh 12 siswa. 

Menurut peneliti memeriksa kembali 

jawaban yang benar sedikit pemilih karena 

kebanyakan dari siswa belum mampu 

memriksa kembali jawabannya bisa 

dikarenakan waktu yang ditentukan untuk 

menjawab soal sudah habis, sehingga 

belum sampai memeriksa jawaban yang 

benar. 

Dari uraian diatas, menunjukkan bahwa 

siswa memiliki respon positif pada saat 

mengikuti pembelajaran matematika pada 

materi statistika melalui implementasi 

pendekatan pendidikan matematika 

realistik terhadap kemampuan penalaran 

matematis siswa. 

pembelajaran matematika materi statistika 

penyajian data kelas VII MTs Negeri 3 

Kediri tahun pelajran 2017/2018. 

 Pengalaman belajar matematika 

menyenangkan dan dapat memotivasi 

siswa dalam mencari kesimpulan dari 

suatu permasalahan dan menyelesaikan 

permasalahan secara mandiri 

menggunakan penalaran matematis dan 

konteks dunia nyata. 
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