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Abstract: The research was conducted on November up to December 2005. It was aimed at 

knowing the effectiveness of  the implementation of Realistic Mathematics Education (RME) 
approach on the equation of straight line for the students. The subject of this study was class 

VIII-3 of SMP Nasional KPS Balikpapan. The result of this study showed that the students 

reached learning completeness as much as 78,26% in cycle I, and 91,30% in cycle II. 
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 Pembelajaran matematika selama ini bisa dika-

takan mati suri dan sulit sekali ditemukan indikator 

perkembangannya walaupun matematika sendiri ma-

sih hidup. Hampir bisa dikatakan, pembelajaran ma-

tematika cenderung dihadapkan pada situasi  perten-
tangan antara kondisi abstrak dengan kondisi kon-

kret. Situasi seperti ini sewaktu-waktu bisa mempo-

rak-porandakan kemampuan siswa dalam memaha-
mi matematika. 

 Dalam rangka ikut mengembangkan kurikulum 

2004, penulis ingin melaksanakan kegiatan pembela-

jaran yang diharapkan dapat mengatasi permasala-

han yang dihadapi guru di kelas. Salah satunya de-

ngan mengembangkan pembelajaran berbasis Rea-

listic Mathematics Education (RME). Ada beberapa 

hal yang mendasari mengapa pendekatan RME be-

gitu tepat diterapkan dalam kurikulum 2004. Perta-
ma, kurang diperhatikan kemampuan berfikir dan 

pemecahan masalah dalam pembelajaran matemati-

ka. Menurut Sutrisno (1998), pembelajaran matema-

tika selama ini pada umumnya kurang memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan 

kemampuan berfikir strategis sehingga siswa hanya 

menghapalkan saja semua rumus atau konsep tanpa 

memahami maknanya dan tidak mampu menerap-

kannya dalam berbagai situasi aplikatif. Kedua, sela-

ma ini pembelajaran berpusat pada guru. Menurut 
Soedjadi (2000:1), pembelajaran matematika di se-

kolah masih mengikuti kebiasaan dengan urutan di-

terangkan, diberikan contoh, dan diberikan latihan 
soal. Singkat kata, guru lebih aktif daripada siswa. 

Ketiga, adanya tuntutan terciptanya pendidikan ber-

kualitas yang  mampu  bersaing  dalam  menghadapi 

 tuntutan masa depan. Keempat, adanya kecenderu-

ngan berubahnya pendekatan dalam pembelajaran 

matematika dari behaviorisme ke RME.  Kelima, 

adanya hasil-hasil penelitian mengenai RME yang 

telah memberikan sumbangan yang cukup berarti 
bagi perkembangan pembelajaran matematika. Salah 

satunya, RME telah lama diujicobakan dan diimple-

mentasikan di Belanda. Hasil implementasi tersebut 
ternyata membawa perubahan yang signifikan pada 

pemahaman siswa terhadap matematika (Marpaung 

dalam Inganah, 2001:2). 

 Berdasarkan kelima hal tersebut di atas maka 

perlu diadakan pembelajaran berbasis RME dalam 

pembelajaran matematika yang antara lain dituang-

kan dalam Penelitian Tindakan kelas (PTK). 

 Dalam penelitian ini sengaja dipilih pokok per-

samaan garis lurus karena selama ini terdapat bebe-
rapa permasalahan dalam pembelajaran persamaan 

garis lurus. Dari pengalaman mengajar penulis, dike-

tahui bahwa ada beberapa letak kesulitan siswa da-

lam memahami konsep persamaan garis lurus, antara 

lain kesulitan menentukan koordinat titik pada bi-

dang Cartesius,  siswa kurang paham memahami pe-

ngertian gradien, dan siswa tidak menerapkan kon-

sep persamaan garis lurus dalam pemecahan masa-

lah. 

 Bertolak dari penyebab kurangnya pemahaman 
siswa terhadap konsep persamaan garis lurus, maka 

dengan menggunakan pendekatan RME ini diharap-

kan guru dapat menggunakan dan mengoptimalkan 
pengalaman kehidupan sehari-hari siswa untuk me-

ngembangkan kemampuan siswa dalam bernalar 

matematika. Pembelajaran  semacam  ini akan  lebih 
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 bermakna karena guru mengaitkannya dengan pe-
ngalaman yang telah dimiliki oleh siswa. 

 Pendekatan Realistic Mathematics Education 

(RME) merupakan suatu pendekatan yang berasumsi 
perlu adanya pengaitan antara matematika dengan 

realitas yang ada dan dapat dijumpai dalam kehidu-

pan sehari-hari. Masalah realistik ini bukan berarti 

masalah yang selalu konkret dapat dilihat oleh mata 

tetapi termasuk hal-hal yang mudah dibayangkan 

oleh siswa. Selain itu, siswa harus diberi kesempatan 

untuk menemukan kembali dan mengkontruksi kon-

sep matematika dengan bimbingan orang dewasa 

(Gravermeijer dalam Dwi C., 2003). 
 Pendekatan RME memiliki beberapa karakte-

ristik yang membedakannya dengan pendekatan-

pendekatan yang lain. Treffers (dalam Zulkardi, 
2004) mengemukakan lima karakteristik utama yang 

dijumpai pada pendekatan RME yaitu: (1) menggu-

nakan masalah kontekstual (The use of contexts), (2) 
menggunakan model sendiri (the use of models), (3) 

menggunakan kontribusi siswa (Student contribu-

tion), (4) interaktivitas (Interactivity), (5) terintegrasi 

dengan topik pembelajaran yang lainnya (Intertwin-

ing). 

 

METODE 

 Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif. 

Penelitian ini berangkat dari masalah yang terdapat 

di lapangan kemudian direfleksikan dan dianalisis 
berdasarkan teori yang menunjang dan selanjutnya 

diadakan tindakan-tindakan di lapangan. Kesimpu-

lan yang diperoleh tidak dapat digeneralisasikan 
pada ruang lingkup yang lebih luas karena untuk 

kondisi dan situasi yang berbeda hasilnya dapat 

berbeda. 
 Penelitian ini merupakan penelitian tindakan 

kelas (PTK) karena penelitian ini dilaksanakan se-

suai dengan langkah-langkah PTK yaitu mulai dari 

tahap perencanaan, implementasi, observasi, dan re-

fleksi. Penelitian ini terdiri dari 2 siklus yaitu siklus 

I dan siklus II. Masing-masing siklus mengikuti 
langkah-langkah penelitian tindakan kelas sebagai 

berikut:  

 

Rencana ⇒ Pelaksanaan ⇒ Observasi ⇒ Refleksi 

 

 Subyek penelitian ini adalah siswa kelas VIII-3 

SMP Nasional KPS Balikpapan sebanyak 27 siswa. 

Penelitian ini dilaksanakan bulan November sampai 
Desember 2005. Pengambilan data dilakukan selama 

4 kali pertemuan dengan alokasi waktu 120 menit. 

Subjek penelitian ini dikatakan tuntas belajar jika 
mendapatkan nilai minimal 75. Secara umum, pem-

belajaran dikatakan efektif jika sekurangnya terdapat 

85 % siswa yang tuntas belajar. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penerapan 
 Penelitian dilaksanakan selama empat pertemu-

an dengan alokasi waktu per pertemuan 3 × 40 me-

nit. Adapun rincian materi setiap pertemuan sebagai 

berikut: (1) materi bentuk persamaan garis lurus, (2) 

materi gradien suatu garis lurus, (3) materi persama-
an garis lurus, dan (4) syarat kedudukan dua garis.  

 Di setiap pertemuan, peneliti mengetengahkan 

peristiwa sehari-hari untuk membangkitkan konsep 
materi persamaan garis lurus. Pada pertemuan per-

tama peneliti menggunakan papan catur untuk mem-

bangkitkan materi bentuk persamaan garis lurus. 

Dengan menggerakkan beberapa buah catur siswa 

dapat mengetahui bahwa pergerakan buah catur 

tersebut membentuk garis lurus. Selanjutnya peneliti 

menekankan bahwa dalam matematika pergerakan 

buah catur tersebut membentuk persamaan garis lu-

rus dengan bentuk umum, f(x) = mx + c. Diakhir 
pertemuan peneliti meminta siswa menyimpulkan 

karakteristik kemiringan garis dengan memperhati-

kan koefisien variabel x.  
 Pada pertemuan kedua, peneliti menggunakan 

kembali buah catur untuk membangkitkan konsep 

gradien persamaan garis lurus. Setiap pergerakan bu-

ah catur pasti memiliki gradien. Untuk menentukan 

gradien tersebut peneliti memberikan penekanan 

pada banyaknya gerakan vertikal dan horisontal bu-

ah catur tersebut. Peneliti menekankan bahwa yang 

dinamakan gradien garis lurus adalah hasil perban-

dingan banyaknya gerakan vertikan dan gerakan ho-
risontal. 

 Pertemuan ketiga, peneliti menggunakan koor-

dinat suatu kota pada peta untuk menentukan rumus 
persamaan garis lurus. Peneliti meminta siswa me-

nentukan koordinat suatu kota pada peta dan meng-

hubungkan kedua kota tersebut dengan garis. Tentu 

saja garis yang terbentuk adalah garis lurus. Dengan 

menggunakan kedua titik tersebut guru mengarahkan 

siswa menentukan rumus persamaan garis lurus. 

 Pertemuan keempat, peneliti menggunakan ko-

ordinat suatu kota pada peta untuk membangkitkan 

konsep syarat kedudukan dua garis yaitu dua garis 

saling berpotongan, dua garis saling sejajar dan dua 
garis saling tegak lurus. Dengan memberikan perma-

salahan kapal 1 bergerak dari kota A ke kota B dan 

kapal 2 bergerak dari kota C ke D, siswa diminta 

menentukan koordinat titik pertemuan kedua kapal 

tersebut. 

 

Temuan Penelitian 
 Beberapa temuan penelitian yang diperoleh pa-

da pelaksanaan tindakan adalah sebagai berikut: (1) 

siswa dapat menerapkan persamaan garis lurus da-

lam memecahkan soal, (2) aktivitas siswa dalam 
pembelajaran dan kegiatan diskusi secara keseluru-
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han baik, (3) minat siswa dalam belajar matematika 
baik, dan (4) respon siswa dalam mengikuti pembe-

lajaran persamaan garis lurus adalah positif. 

 

Pemahaman Siswa terhadap Persamaan 

Garis Lurus 
 Untuk menentukan keefektifan pembelajaran 

bilangan bulat berbasis RME maka diadakan tes 

tulis. Tes tulis ini terdiri atas soal-soal yang memuat 

ketiga aspek tersebut di atas. Tes tulis dilaksanakan 

di akhir pembelajaran materi persamaan garis lurus. 

Berikut ditampilkan ringkasan nilai yang diperoleh 
siswa pada siklus I. 

 

Tabel 1 Nilai Siswa Siklus I dan Siklus II 

Keterangan 
Nilai  

Siklus I 

Nilai  

Siklus II 

Nilai Maksimum 100 75 

Nilai Minimum 60 40 

Nilai Rata-rata 79,30 82,70 

Siswa yang tuntas 18 3 

Siswa yang tidak tuntas 5 2 

Prosentase ketuntasan 78,26 % 91,30 % 

 

 Sebanyak tiga siswa tidak mengikuti tes akhir 

siklus I. Sehingga hanya sebanyak 23 siswa yang 
dijadikan acuan tuntas tidaknya suatu pembelajaran. 

Sedangkan banyak siswa yang mengikuti siklus II 

adalah 5 siswa. Prosentase ketuntasan pada siklus II 
diperoleh dengan menggabungkan siswa yang tuntas 

pada siklus I dan siklus II sehingga diperoleh pro-

sentase ketuntasan pada siklus II sebesar 91,30 %. 

 

Respon Siswa dalam Pembelajaran 
 Di akhir pembelajaran, peneliti memberikan 

angket yang harus diisi oleh siswa. Melalui pembe-

rian angket ini dapat dilihat seberapa besar respon 

siswa terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan. 

Secara keseluruhan respon siswa terhadap pembela-

jaran dengan pendekatan RME menunjukkan respon 

positif. Respon positif ini dapat ditunjukkan oleh 
rasa senang siswa antara lain ditunjukkan dengan 

wajah kelihatan ceria dan bangga ketika jawabannya 

benar. Keadaan ini merupakan sesuatu yang sangat 

menggembirakan dalam pembelajaran matematika 

karena matematika kebanyakan dianggap sebagai 

pelajaran yang sulit dan jarang ditemukan siswa 

yang menyukai pelajaran matematika. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Ruseffendi (dalam Hadi, 2003:121) 

yang mengatakan bahwa rasa senang siswa mengi-
kuti pembelajaran matematika merupakan hal yang 

sangat menggembirakan mengingat mata pelajaran 

matematika adalah salah satu mata pelajaran yang 
kurang disukai kebanyakan siswa.  

 Berikut adalah garis besar dari hasil pengisian 

angket respon siswa: (1) siswa merasa senang karena 

pembelajaran dengan menggunakan pendekatan 
RME adalah yang pertama kali siswa alami, (2) sis-

wa merasa senang karena dapat menyelesaikan soal 

yang berkaitan dengan persamaan garis lurus, (3) 
siswa sangat senang mempelajari matematika meng-

gunakan masalah yang berhubungan dengan kehi-

dupan sehari-hari, (4) siswa merasa tertantang ketika 

menyelesaikan masalah yang diberikan oleh peneliti, 

dan (5) siswa merasa senang bertukar pendapat de-

ngan teman ketika menyelesaikan masalah yang di-

berikan. 

 

KESIMPULAN 

 Sesuai dengan kriteria yang dipaparkan sebe-

lumnya bahwa efektivitas pembelajaran di sini harus 

memenuhi kriteria bahwa hasil tes siswa menggam-

barkan sekurang-kurangnya 85 % siswa mendapat-

kan nilai minimal 75 dan minat siswa meningkat. 

Dari tabel nilai siklus I dan siklus II diketahui bahwa 
presentase ketuntasan siswa sebesar 78,26 % sehing-

ga pembelajaran pada siklus I ini belum mencapai 

kriteria yang telah ditentukan peneliti. Untuk itu per-

lu dilakukan siklus II. Setelah dilaksanakan pembe-

lajaran pada siklus II sebesar 91,30 % siswa tuntas 

belajar. Sehingga pembelajaran matematika pada 

materi pokok Persamaan Garis Lurus dengan meng-

gunakan pendekatan Realistic Mathematics Educa0-

tion (RME) dinyatakan efetif. 

 

SARAN 

 Penelitian dengan metode diskusi membutuh-

kan waktu yang cukup banyak. Namun, untuk me-

ngatasi hal tersebut perlu dilakukan strategi agar 

pembelajaran yang berlangsung tidak begitu menyita 

waktu yang lama. Salah satunya yaitu presentasi ter-
hadap hasil kerja kelompok tidak dilakukan oleh se-

mua kelompok dengan kelompok yang mempunyai 

jawaban yang sama dapat diwakili oleh satu ke-
lompok saja. 
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