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Model Pemecahan Masalah Melalui 
Pendekatan  Realistik 
Pada Pembelajaran Matematika SD
Komariah

Abstrak
 Penelitian ini dilatar belakangi oleh perlunya kemampuan pemecahan masalah matematika siswa sekolah dasar 
sejak dini untuk  mempersiapkan siswa menghadapi perubahan keadaan didalam kehidupan yang selalu berkembang. 
Model pemecahan masalah yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah pembelajaran yang berbasiskan  masalah. 
Pemecahan masalah mengembangkan kemampuan-kemampuan reasoning, penemuan pola, generalisasi, komunikasi 
matematik, penggunaan aturan pada masalah tidak rutin, estimasi dan menduga, pada diri siswa secara optimal. 
Pendekatan realistic yang dikembangkan adalah pendekatan pembelajaran yang bercirikan 1) menggunakan konteks, 
2) siswa menggunakan model-model, 3) siswa memproduksi dan mengkonstruksi model-model, 4) pembelajarannya 
interaktif, dan 5) proses keterhubungan antar konsep atau antar pokok bahasan. Metoda yang dipergunakan metode 
Kualitatif Penelitian Tindakan Kelas di kelas IV SD Laboratorium UPI Kampus Cibiru.     

Kata Kunci: Pendekatan Realistik pada Pembelajaran Matematika SD

I.  Pendahuluan

Materi matematika yang diberikan pada 
siswa Sekolah Dasar (SD) pada dasarnya 
bersifat elementer dan memuat konsep 

dasar untuk memahami konsep yang lebih tinggi, oleh 
karena itu diperlukan penguasaan yang memadai terhadap 
konsep matematika di tingkat SD agar tidak menimbulkan 
kesulitan siswa dalam belajar matematika berikutnya.
 Beberapa penelitian melaporkan bahwa kesulitan 
siswa SD pada umumnya dalam belajar matematika 
adalah  dalam memahami soal pengukuran, soal-soal 
pecahan, soal-soal geometri dan menyelesaikan soal 
cerita. Hudoyo  (dalam  Soekisno 2002 :3) menyatakan 
bahwa  soal-soal yang berkaitan dengan bilangan 
tidaklah begitu menyulitkan siswa, namun soal-soal yang 
menggunakan kalimat sangat menyulitkan bagi siswa 
yang memiliki kemampuan kurang. Kesulitan-kesulitan 
yang dihadapi siswa bukan disebabkan tidak mampu 
melakukan perhitungan saja melainkan siswa tidak 
memahami permasalahan.
 Salah satu tujuan pembelajaran matematika  
menurut kurikulum 2004 (Depdiknas 2003) adalah “ 
mengembangkan kemampuan memecahkan masalah “. 
Pembelajaran pemecahan masalah merupakan salah satu 
alternatif pembelajaran yang dipandang dapat mendukung 
tercapainya tujuan pembelajaran matematika SD. 
Pemecahan masalah sangat penting dalam pembelajaran 
matematika karena siswa akan memperoleh pengalaman 
menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang sudah 
dimiliki siswa untuk diterapkan pada pemecahan masalah 
yang bersifat tidak rutin.

 Salah satu strategi pada model pembelajaran 
pemecahan masalah matematika  yang dapat diterapkan 
adalah dengan pendekatan realistik. Pendekatan realistik 
merupakan salah satu usaha meningkatkan kemampuan 
siswa memahami matematika dengan cara pembelajaran 
secara ̀  reality`, kepada siswa diberikan tugas-tugas yang 
mendekati kenyataan.
 Sehubungan dengan diberlakukannya kurikulum 2004 
yang pada dasarnya proses pembelajaran lebih diarahkan 
pada pengembangan kemampuan pemecahan masalah,  
maka penelitian tindakan kelas  ini  akan mencobakan 
model pemecahan masalah melalui pendekatan realistik 
pada pembelajaran matematika SD.
 Berdasarkan latar belakang masalah di atas 
maka pertanyaan penelitian yang dikemukakan adalah 
“Bagaimana model pemecahan masalah melalui 
pendekatan realistik  pada pembelajaran matematika 
SD”? Sub pertanyaan yang akan dijadikan fokus penelitian 
adalah:
1. Bagaimana guru mengelola perencanaan dan 

aktivitas kelas selama pembelajaran matematika 
berlangsung dengan model pemecahan masalah 
melalui pendekatan realistik ?

2. Bagaimana aktivitas diskusi kelompok siswa pada 
pembelajaran matematika dengan model pemecahan 
masalah melalui pendekatan realistik ?

3. Bagaimana prestasi belajar siswa pada pembelajaran 
matematika dengan model pemecahan masalah 
melalui pendekatan realistik ?

4. Bagaimana tanggapan siswa terhadap pembelajaran 
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matematika dengan model pemecahan masalah 
melalui pendekatan realistik ?

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana 
model pemecahan masalah melalui pendekatan realistik. 
Secara khusus penelitian ini bertujuan:
1. Menelaah model pemecahan masalah melalui 

pendekatan realistik pada pembelajaran matematika 
selama proses pembelajaran berlangsung.

2. Menelaah aktivitas diskusi kelompok siswa selama 
berlangsung pembelajaran matematika dengan 
model pemecahan masalah melalui pendekatan 
realistic.

3. Menelaah prestasi belajar siswa dalam pembelajaran 
matematika dengan model pemecahan masalah 
melalui pendekatan realistik.

4. Menelaah tanggapan siswa terhadap pembelajaran 
matematika dengan model pemecahan masalah 
melalui pendekatan realistik.

 Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 
dosen, guru dan siswa SD Laboratorium  UPI Kampus 
Cibiru Bandung sebagai berikut:
1. Menambah pengetahuan, mengelola perencanaan 

dan aktivitas siswa selama proses pembelajaran 
matematika dengan model pemecahan masalah 
melalui pendekatan realistik.

2. Memberikan peranan yang mendukung 
pengembangan peranan guru sebagai peneliti.

3. Meningkatkan prestasi belajar siswa dalam 
pembelajaran matematika dengan model pemecahan 
masalah melalui pendekatan realistik. 

II.  Kajian Pustaka 
 Istilah pemecahan masalah ditemui dalam berbagai 
profesi dan dalam disiplin ilmu yang berbeda serta 
mempunyai banyak arti. Hudoyo dan Sutawidjaya 
(1996/1997:189) menyatakan bahwa pemecahan masalah 
dapat diartikan sebagai penggunaan matematika baik 
untuk matematika itu sendiri maupun aplikasi matematika 
dalam kehidupan sehari-hari dan llmu pengetahuan 
yang lain secara kreatif untuk menyelesaikan masalah-
masalah yang belum diketahui penyelesaiannya ataupun 
masalah-masalah yang belum dikenal. Branca (1980: 
3) mengemukakan bahwa kegiatan-kegiatan yang 
diklasifikasikan sebagai pemecahan masalah dalam 
matematika diataranya menyelesaikan soal cerita dalam 
buku teks, menyelesaikan soal-soal tidak rutin atau 
memecahkan masalah teka-teki, penerapan matematika  
pada masalah yang dihadapi dalam kehidupan nyata, 
menciptakan dan menguji konjektur. 
 Kurikulum berbasis kompetensi menyarankan 
pemecahan masalah harus menjadi fokus pembelajaran 
matematika di sekolah. Dengan pembelajaran model 
pemecahan masalah, kemampuan-kemampuan siswa 
dalam matematika seperti reasoning, penemuan pola, 
generalisasi, komunikasi matematik, penggunaan aturan 
pada masalah tidak rutin, estimasi, dan menduga dapat 
berkembang optimal (Windayana, 2005: 23).
 Menurut Windayana (2005: 26) bahwa matematika 

realistik adalah pendekatan pembelajaran matematika 
yang berdasarkan pandangan kontruktivism. Yaitu proses 
belajar matematika yang memberi keleluasaan kepada 
siswa mengkonstruksi konsep-konsep matematka melalui 
konteks (kontekstual problem). Ciri pembelajaran dengan 
pendekatan realistik yaitu 1) menggunakan konteks, 2) 
siswa menggunkan model-model, 3) memproduksi dan 
mengkonstruksi model-model, 4) pembelajaran interaktif, 
dan 5) terjadi proses keterhubungan antar konsep atau 
antar pokok bahasan.
   Model pembelajaran pemecahan masalah yaitu 
pembelajaran yang berbasiskan masalah, pada proses 
pembelajarannya siswa dihadapkan pada masalah yang 
harus diselesaikan sendiri.
 Pemecahan masalah yang peneliti ajukan dalam 
penelitian tindakan kelas ini menggunakan pembelajaran 
diskusi kelompok siswa sebagai upaya mengembangkan 
kemampuan pemecahan masalah matematika siswa 
melalui pendekatan realistik. Beberapa indicator yang 
berkenaan model pemecahan masalah dan pendekatan 
realistik:
a. Menerjemahkan masalah dengan menggunakan 

konteks, dan model kedalam ide / bahasa/simbol 
matematika.

b. Memberi penjelasan dengan menggunakan konteks, 
model, sifat dan hubungan dalam proses solusi/ 
memberikan jawaban.

c. Menemukan dan menggunakan pola dengan 
menggunakan model dalam menyelesaikan 
masalah.

d. Menjelaskan ide, situasi dan relasi matematika 
secara lisan atau tulisan dengan menggunakan 
konteks, model, gambar, diagram 

e. Ber argumentasi secara  matematik

III.  Metode
 Metode penelitian yang digunakan adalah metode 
kualitatif Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian ini 
dirancang empat siklus : 
1. Siklus 1  bertujuan agar siswa mampu melakukan dan 

menggunakan operasi hitung dalam memecahkan 
masalah, menaksir hasil operasi hitung dua bilangan, 
dan mengevaluasi pembelajaran tindakan I dan II

2. Siklus II bertujuan siswa mampu menggunakan 
factor dan kelipatan dalam memecahkan masalah,  
dan mengevaluasi / meninjau kembali pembelajaran 
pada tindakan I dan tindakan II.

3. Siklus III  bertujuan siswa memahami satuan dengan 
dimensi lebih dari satu, dimensi lebih dari dua, dan 
mengevaluasi / meninjau kembali pembelajaran 
pada tindakan I dan tindakan II.

4. Siklus IV bertujuan siswa mampu menentukan 
kesetaraan antar satuan, yaitu menggunakan 
kesetaraan satuan dalam perhitungan atau 
pemecahan masalah sehari - hari dengan 
menggunakan konsep keliling, luas, dan  
mengevaluasi / meninjau kembali pembelajaran 
tindakan I dan tindakan II.

 Berdasarkan hasil refleksi survai awal maka disusun 
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rencana kegiatan siklus I. Hasil refleksi I disusun rancangan 
siklus II. Hasil refleksi siklus II disusun rancangan siklus 
III. Hasil refleksi siklus III, disusun rancangan siklus 
IV. Hasil siklus IV diputuskan bagaimana hasil proses 
pembelajaran model pemecahan masalah matematika 
melalui pendekatan realistik .
 Instrumen yang digunakan untuk melihat pelaksanaan 
setiap kegiatan berupa rencana pembelajaran. lembar 
kerja siswa (LKS), lembar observasi, pedoman 
wawancara,  dan perangkat instrument lainnya. Kriteria 
atau ukuran keberhasilan ditentukan oleh hasil belajar 
siswa, analisis hasil observasi, analisis hasil wawancara, 
dan hasil triangulasi.

IV.  Hasil dan Pembahasan
 Hasil Siklus I pada tanggsl 16 Agustus 2005 tersaji 
sebagai berikut:
 Salah satu contoh permasalahan pada pembelajaran 
tindakan 1 
      Sebuah pesawat terbang hanya mampu membawa 

barang seberat 1000 kg. Ada sejumlah kotak barang 
masing-masing beratnya 28 kg. Hitunglah berapa 
kotak yang dapat dimuat ke dalam pesawat agar 
pesawat tidak jatuh?

 Salah satu contoh permasalahan pada pembelajaran 
rindakan 2:  
       Deni akan pergi  dari SD Laboratorium Cibiru ke Alun- 

Alun Bandung, perjalanan yang akan ditempuhnya 
dengan berkendaraan umum yaitu ongkos naik 
ojek dari SD Laboratorium ke Jalan Raya Cibiru 
Rp 1.500,00, dari jalan Raya Cibiru naik angkot ke 
Cicaheum  ongkosnya Rp 2.000,00, dari Cicaheum 
ke Alun-Alun Bandung ongkosnya Rp 1.200,00. 
Taksirlah kira-kira berapa ongkos yang harus dibawa 
oleh Deni?  

 Hasil LKS yang dikerjakan oleh siswa dari lima 
kelompok untuk soal yang pertama tentang 10 permen 
dibagi 3, semua kelompok siswa sudah dapat membaginya 
dengan benar secara konsep pembagian, namun dalam 
pembulatan siswa kurang menyimak bahwa soal tersebut 
adalah masalah yang ditemukan sehari-hari yang tidak 
selalu harus sama dengan konsep pembagian, tetapi 
harus disesuaikan dengan realita bahwa 10 permen dibagi 
3 masih bersisa 1 yang tidak mungkin 1 permen dibagi 
3,hasilnya akan hancur. Begitupun soal yang lainnya 
seperti soal tentang beban pesawat terbang, siswa pada 
umumnya sudah dapat mengali dan membagi satuan 
berat dengan benar namun dalam membulatkannya tidak 
menyimak soal, apabila dibulatkan keatas pesawat akan 
jatuh. Selanjutnya pada soal tentang ongkos kendaraan 
umum, seperti ongkos naik ojeg Rp 1.500,00 dibulatkan 
menjadi Rp 2.000,00, ongkos naik bis kota Rp 1.200,00 
dibulatkan menjadi Rp 1.000,00. Dalam menyelesaikan 
soal tersebut siswa masih berprinsip pada konsep bahwa 
kurang dari lima dibulatkan ke bawah dan lebih dari lima 
dibulatkan ke atas, mereka kurang menyadari bahwa soal 
yang ada dalam cerita itu merupakan kejadian sehari-
hari yang dialaminya yang pada kenyataannya bahwa 

pembulatan tidak selamanya bisa diterapkan sepenuhnya 
dalam kehidupan sehari-hari.
 Hasil pengamatan, dalam pembelajaran tindakan 
1 tidak mencerminkan pembelajaran pemecahan 
masalah, pertama guru menjelaskan materi pelajaran dan  
selanjutnya dalam membimbing diskusi kelompok, guru 
memberitahukan   cara-cara menyelesaikan permasalahan 
yang dihadapi siswa, tidak memberi kesempatan kepada 
siswa untuk mencari sendiri penyelesaiannya  sehingga 
siswa mengikuti cara-cara penyelesaian yang dijelaskan 
guru dan pendapat siswa tidak berkembang, Komunikasi 
matematika baik antar siswa dengan kelompoknya 
maupun secara klasikal siswa kurang ber argumentasi 
dengan idenya sendiri.  Pada pembelajaran tindakan 2, 
ketika kegiatan diskusi kelompok siswa berlangsung, 
guru tidak begitu banyak menjelaskan cara-cara 
menyelesaikan masalah, namun pada waktu membimbing 
diskusi setiap kelompok diarahkan pada jawaban yang 
benar, guru kurang memberi kesempatan kepada siswa 
untuk belajar mencari dan menemukan sendiri cara-cara 
penyelesaiannya sehingga jawaban siswa benar sesuai 
dengan jawaban guru. Aktivitas siswa pada pembelajaran 
tindakan 1 dan tindakan 2 responnya biasa-biasa saja, 
diskusi kelompok siswa kurang berjalan lancar siswa yang 
pintar diperkirakan dapat membantu siswa yang lemah, 
namun justru siswa yang pintar tidak mau bekerjasama 
malahan bekerja sendiri-sendiri, siswa yang lemah diam 
sendiri tidak ada kegiatan karena sudah dikerjakan siswa 
yang pintar yang akhirnya suasana kelas ramai sibuk 
masing-masing.  
 Hasil pengamatan pada model pemecahan masalah 
: 1) reasoning belum begitu muncul secara maksimal, 2) 
penemuan pola, siswa berusaha menemukan pola cara 
menghitung walaupun dibantu oleh guru, 3) generalisasi, 
secara sederhana siswa dapat menyimpulkan dengan 
menggunakan konteks dan model, 4) komunikasi 
matematika, belum nampak maksimal masih didominasi 
guru, 5) penggunaan aturan pada masalah tidak rutin, 
nampak ada tetapi belum maksimal, 6) estimasi dan 
menduga, nampak ada muncul dalam materi menaksir.  
  Hasil pengamatan pada pendekatan realistik 1 ) 
siswa berkesempatan menggunakan konteks kedalam 
ide matematika, dan 2) menggunakan model-model  
seperti menggunakan permen; pipa plastik, kendaraan 
umum dan kotak kapur, gambar pesawat terbang, 3) 
siswa mengkonstruksi model-model sesuai dengan 
materi yang dibahas di kelas 4, 4) pembelajaran interaktif, 
muncul namun hanya didominasi oleh siswa tertentu saja, 
5) terjadi proses keterhubungan antar konsep atau antar 
bahasan, soal cerita berkaitan dengan operasi perkalian, 
pembagian dan hitung campuran. Kegiatan diskusi 
kelompok secara heterogen pada siklus I tidak berjalan 
dengan lancar, kelas menjadi tidak kondusif, maka pada 
pembelajaran siklus II pengelompokkan dicoba dengan 
cara homogen. 
 Hasil Siklus II pada tanggsl 25 Agustus 2005 tersaji 
sebagai berikut 
 Siswa dibentuk menjadi 5 kelompok setiap 
kelompok terdiri dari 5 orang siswa secara homogen, 
pengelompokkan siswa berdasarkan pada prestasi 
belajar siswa yang baik disatu kelompokkan dengan 



“JURNAL, Pendidikan Dasar “ Volume : V - Nomor : 7 - April 2007

siswa yang berprestasi baik juga, siswa yang berprestasi 
belajar sedang disatu kelompokkan dengan siswa yang 
berprestasi sedang juga, dan siswa yang berprestasi 
kurang/lemah disatu kelompokkan dengan siswa yang 
berprestasi belajarnya kurang/lemah juga.
Salah satu contoh permasalahan/ Soal:  
     Lala mempunyai 20 buah kue berbentuk persegi dan 

15 buah kue berbentuk bundar, kue tersebut akan 
disajikan untuk temannya dalam piring-piring dengan 
jumlah  yang sama. Berapa jumlah piring terbanyak 
yang diperlukan untuk menyajikan kue-kue terebut? 
Apa saja isi masing-masing piring?

    
 Hasil LKS dari 5 kelompok siswa pada umumnya 
jawaban mereka benar semua. Dilihat dari hasil 
pekerjaannya kelompok berprestasi baik ini pekerjaannya 
yang pertama kali selesai, namun dilihat dari hasil 
pekerjaannya terburu-buru, sembarang, tidak rapih 
walaupun jawabannya benar namun kurang jelas, 
sedangkan hasil pekerjaan kelompok berprestasi kurang/ 
lemah, lambat dalam pengerjaannya, namun jawabannya 
benar, rapih pekerjaannya dan jelas.
 Dari hasil pengamatan ternyata siswa yang kurang/ 
lemah bukan berarti bodoh, tetapi mereka mempunyai 
potensi untuk maju berkembang, namun pada umumnya 
mereka tidak percaya diri bahwa mereka bisa walaupun 
lambat.
 Aktivitas siswa responnya baik, mereka sudah 
terbiasa menghadapi soal cerita ini, mereka antusias, aktif 
dengan mengotak-atik model, dan apabila tidak mengerti 
banyak bertanya.Dari hasil wawancara dengan beberapa 
orang siswa, sekarang mereka senang belajar soal cerita 
dengan menggunakan model-model, tidak membosankan 
dan memudahkan dalam manyelesaikan jawaban soal.
 Hasil pengamatan pada model pemecahan masalah 
: 1) reasoning muncul siswa aktif mencari sendiri cara 
penyelesaiannya dengan  mengatur dan menyusun 
kue yang disajikan., 2) penemuan pola, siswa berusaha 
menemukan pola dengan cara menggunakan faktor 3) 
generalisasi, secara sederhana siswa dapat menyimpulkan 
dengan menggunakan konteks dan model, 4) komunikasi 
matematika, siswa dapat bekerja sama  dan berdiskusi 
dengan teman kelompoknya serta bebas mengeluarkan 
pendapatnya , 5) penggunaan aturan ada menggunakan 
faktor, 6) estimasi dan menduga, nampak ada muncul 
pada FPB 
  Hasil pengamatan pada pendekatan realistic 1 ) 
siswa berkesempatan menggunakan konteks kedalam 
ide matematika yaitu dengan menyusun kue, dan 2) 
menggunakan model-model seperti menggunakan 
kue biskuit, kacang garing, dan permen, 3) siswa 
mengkonstruksi model-model seperti menyusun kue-kue, 
4) pembelajaran interaktif, setiap kelompok belajar aktif 
baik secara kelompok maupun secara klasikal, 5) terjadi 
proses keterhubungan antar konsep atau antar bahasan, 
soal cerita berkaitan dengan operasi perkalian, pembagian 
dan faktor. 
 Hasil Siklus III pada tanggsl 6 September 2005 tersaji 
sebagai berikut

Salah satu contoh permasalahan
      Selain arah utara, selatan, barat dan timur, 1) apa 

yang kalian ketahui tentang arah mata angin yang 
lain? 2) coba gambarkan letak arah mata angina 
tersebut? 3) Aku sedang menghadap ke sebelah 
timur, kemudian berputar ke sebelah kanan 
setengah putaran, sekarang aku menghadap ke 
arah mana? Berapa derajat sudut yang dibentuk? 
Coba gambarkan 

     
 Hasil LKS terlihat jawaban siswa dari 5 kelompok, 
satu kelompok  jawabannya salah pada proses pengukuran 
terlihat siswa mengukur salah dikoreksi oleh teman 
kelompoknya yang akhirnya jawaban mereka benar, hasil 
pekerjaan siswa kemudian dibahas bersama dan guru 
mengarahkan pada jawaban yang benar.Aktivitas siswa 
responnya baik, sama seperti pada siklus II 
 Hasil pengamatan pada model pemecahan masalah 
:1) reasoning muncul siswa aktif meneliti bagian-bagian 
yang akan diukur sudutnya., 2) penemuan pola, siswa 
berusaha menemukan pola dengan cara meneliti bagian-
bagian yang akan diukur 3) generalisasi, secara sederhana 
siswa dapat menyimpulkan dengan menggunakan konteks 
dan model, 4) komunikasi matematika, siswa dapat 
bekerja sama  dan berdiskusi dengan teman kelompoknya 
serta bebas mengeluarkan pendapatnya , 5) penggunaan 
aturan pada masalah tidak rutin 6) estimasi dan menduga, 
nampak ada menaksir besaran sudut
  Hasil pengamatan pada pendekatan realistik 1 ) 
siswa berkesempatan menggunakan konteks kedalam 
ide matematika seperti siswa diberi kesempatan untuk 
mengukuir sudut dengan busur derajat, 2) menggunakan 
model-model  seperti benda-benda yang mempunyai 
macam-macam sudut,  3) siswa mengkonstruksi model-
model seperti menggambar dan menyusun macam-
macam sudut, 4) pembelajaran interaktif, setiap kelompok 
belajar aktif baik secara kelompok maupun secara klasikal 
, 5) terjadi proses keterhubungan antar konsep atau antar 
bahasan, soal cerita berkaitan dengan macam-macam 
sudut. 
 Hasil Siklus IV pada tanggal  30 September 2005 
tersaji sebagai berikut 
 Salah satu contoh permasalahan Pak Asep akan 

membuat rumah sangat sederhana dengan luas 
bangunan 36 m, Gambarkan denah rumahnya dengan 
beberapa buah ruangan, tuliskan ukurannya! 

      

 Hasil LKS terlihat jawaban siswa dari 5 kelompok 
benar semua, respon siswa baik, antusias apalagi dengan 
kegiatan mengukur mereka senang, aktif mengerjakannya, 
tidak membosankan. 
 Hasil pengamatan pada model pemecahan masalah 
: 1) reasoning muncul siswa aktif menggambar denah 
dan menghitungnya., 2) penemuan pola, siswa berusaha 
menemukan pola dengan cara menghitung panjang dan 
lebar 3) generalisasi, secara sederhana siswa dapat 
menyimpulkan dengan menggunakan konteks dan model, 
4) komunikasi matematika, siswa dapat bekerja sama  
dan berdiskusi dengan teman kelompoknya serta bebas 
mengeluarkan pendapatnya, 5) penggunaan aturan 
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pada masalah tidak rutin, muncul pada cara mengukur 6) 
estimasi dan menduga, nampak ada menaksir panjang 
dan lebar 
  Hasil pengamatan pada pendekatan realistik 1 ) 
siswa berkesempatan menggunakan konteks kedalam 
ide matematika seperti siswa diberi kesempatan untuk 
mengukur menggambar denah, 2) menggunakan model-
model  seperti ruangan kelas dan gambar rumah, 3) 
siswa mengkonstruksi model-model seperti menggambar 
dan menghitung luas denah ruangan, 4) pembelajaran 
interaktif, setiap kelompok belajar aktif baik secara 
kelompok maupun secara klasikal, 5) terjadi proses 
keterhubungan antar konsep atau antar bahasan, soal 
cerita berkaitan dengan satuan ukuran panjang dan luas
 Berdasarkan hasil pambelajaran Siklus I, II, III, dan 
IV, kemajuan hasil belajar dengan model pemecahan 
masalah melalui pendekatan realistik terlihat pada tabel 
berikut.

Tabel
Hasil Tes Pada Pembelajaran Siklus I, II, III, dan IV 

 Dilihat dari tabel nilai di atas, rata-rata menunjukkan 
hasil belajar siswa memperoleh kemajuan, dan apabila 
dilihat dari hasil tes individu bervariasi, ada siswa yang 
prestasinya naik, ada pula yang turun dan ada juga yang 
naik turun.

IV.  Kesimpulan
1. Pada pembelajaran siklus I model pemecahan 

masalah melalui pendekatan  realistik pelaksanaannya 
kurang lancar, kurang kondusif. Hal ini dikarenakan 
guru tidak terbiasa pembelajaran berbasis masalah 
sehingga kurang memotivasi siswa, begitupun siswa 
belum terbiasa menghadapi permasalahan berupa 
soal cerita sehingga kegiatan siswa kaku dan tidak 
lancar tetapi pada tindakan 2 ada perubahan, 
guru sudah dapat menciptakan model pemecahan 
masalah walaupun masih kaku dan kegiatan diskusi 
kelompok siswa bisa berjalan walaupun suasananya 
ribut. Pembelajaran siklus II, III, dan IV guru sudah 
dapat menyajikan pembelajaran model pemecahan 
masalah melalui pendekatan realistik dengan 
lancar. 

2. Hasil belajar siswa dengan model pemecahan 
masalah melalui pendekatan realistik, pada siklus I 
nilai tes rata-rata kelas 6,63. Pada siklus II rata-rata 
kelas 7,68, siklus III rata-rata kelas 8,08 dan siklus 
IV rata-rata 8,76. Hal ini menunjukkan hasil belajar 
siswa ada kemajuan dan pembelajaran pemecahan 
matematika siswa melalui pendekatan realistik cukup 
berhasil.

3. Siswa memberikan respon positif terhadap 
pembelajaran model pemecahan masalah melalui 
pendekatan realistik, mereka antusias, senang 
dengan mengotak-atik model sehingga tidak 
membosankan belajar. Kesulitan yang dihadapi 
siswa pada umumnya apabila menghadapi soal 
cerita, soalnya kadang-kadang kurang dimengerti 
menjadikan bingung dan sulit menyelesaikannya. 

V.  Saran
1. Agar pelaksanaan pembelajaran pemecahan 

matematika melalui pendekatan realistik dapat 
berhasil dengan baik, sebaiknya guru harus benar-
benar mengerti pembelajaran berbasis masalah.

2. Dalam memberikan soal cerita pergunakanlah 
bahasa yang benar kalimatnya dapat dimengerti 
oleh siswa. Memberikan soal sebaiknya soal yang 
tidak rutin yang banyak kaitannya dengan kehidupan 
sehari-hari sehingga bermanfaat bagi siswa. Untuk 
menghindfari salah pengertian soal, sebaiknya dalam 
proses pembelajaran guru mengarahkan siswa 
untuk membaca soal dengan menghayatinya dalam 
kehidupan sehari-hari. Berikan bantuan Scaffolding 
dan Probing apabila siswa tidak mengerti soal. 
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