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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan hasil belajar matematika siswa yang diajarkan 

melalui model pembelajaran Realistic Mathematics Education (RME) dan Problem Based Learning 

(PBL) pada materi statistika dikelas VIII MTs Al-Muhtadin Kota Bekasi. Metode penelitian yang 

digunakan adalah Quasi Eksperimen. Penentuan sampel dengan teknik cluster random sampling. 

Berdasarkan teknik tersebut, diperoleh kelas VIII. 2 sebagai kelas eksperimen 1 dan kelas VIII. 3 

sebagai kelas eksperimen 2, masing-masing kelas terdiri atas 30 siswa. Teknik pengumpulan data 

dengan instrumen tes objektif menggunakan pilihan ganda sebanyak 30 butir soal. Instrumen 

terlebih dahulu diuji coba pada kelas IX. 3 MTs Al-Muhtadin Kota Bekasi. Uji validitas mendapatkan 

24 soal yang valid dan 6 soal yang tidak valid. Hasil analisis yang diperoleh nilai thitung = 3,381 

pada taraf signifikan = 0,05 dengan derajat kebebasan (dk 30 + 30 – 2 = 58) didapat ttabel = 

2,0021 karena thitung > ttabel maka Ho ditolak dan H1 diterima. Hal ini menunjukan bahwa 

terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar matematika siswa yang diajarkan melalui 

model pembelajaran Realistic Mathematics Education (RME) dan Problem Based Lerning (PBL) di 

kelas VIII MTs Al-Muhtadin Kota Bekasi.  

Kata Kunci: Hasil Belajar, RME, PBL.  

 

PENDAHULUAN 

Pelajaran matematika yang sulit dimata siswa menimbulkan kesan rumit saat siswa 

belajar matematika. Banyak siswa yang terlihat jenuh, bosan, dan kurangnya umpan balik 

atau respon ketika guru menjelaskan materi pelajaran. Sehingga banyak siswa kurang 

memahami atau menguasai pelajaran matematika. Kurangnya pemahaman siswa dalam 

belajar matematika terutama pada materi statistika menyebabkan rendah pula hasil belajar 

matematika siswa. Hal ini terjadi karena lemahnya siswa dalam penguasaan proses 

matematika yang menunjukkan bahwa siswa tidak tahu atau kurang menguasai proses 

matematika tersebut, sehingga banyak siswa yang melakukan kekeliruan-kekeliruan yang 

dialami siswa dalam pembelajaran matematika karena siswa kurang paham dalam materi 

tersebut, sehingga menyebabkan hasil belajar siswa menurun.  

Salah satu lembaga pendidikan yanng melaksanakan pembelajaran matematika 

yaitu MTs. Al-Muhtadin Bekasi. Untuk mencapai tujuan pembelajaran matematika di MTs. Al-

Muhtadin Bekasi Bukanlah suatu hal yang mudah untuk memperoleh nilai matematika sesuai 

dengan rata-rata (Kriteria Ketuntasan Minimal) KKM yang berlaku di sekolah.  

Dalam penyampaian materi di sekolah pada pelajaran matematika guru masih 

memposisikan siswa sebagai penerima pengetahuan yang pasif, melemahnya respon siswa 

dalam proses pembelajaran. Kesulitan dalam memahami materi pelajaran karena disebabkan 
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guru masih menggunakan model pembelajaran yang berpusat pada guru, siswa hanya diberi 

pengetahuan lisan dan secara abstrak siswa diberi pemahaman tanpa mengalami atau 

melihat sendiri. Akibatnya siswa mengalami titik jenuh dalam pembelajaran, sehingga di 

kelas banyak siswa yang mengobrol bahkan tertidur pada saat pembelajaran sedang 

berlangsung, hal ini menyebabkan rendahnya hasil belajar matematika siswa.  

Berdasarkan observasi yang dilaksanakan tanggal 21 November 2018 yang diperoleh 

pada pembelajaran matematika MTs Al-Muhtadin Kota Bekasi, prestasi belajar siswa pada 

pelajaran matematika kelas VIII MTs Al-Muhtadin Kota Bekasi tidak seperti yang diharapkan. 

Hal ini dikarenakan siswa masih banyak mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal-soal 

terutama yang berhubungan dengan materi statistika. Pada Penilaian Tengah Semester 

Ganjil sebesar dari 30 siswa dikelas, 62% siswa memperoleh nilai ulangan matematika rata-

rata di bawah 60, 26% siswa memperoleh nilai ulangan matematika sama dengan rata-rata, 

dan 12% siswa memperoleh nilai ulangan matematika diatas rata-rata. Hasil belajar tersebut 

belum mencapai (Kriteria Ketuntasan Minimal) KKM yang sudah ditentukan yaitu sebesar 70.  

Dengan adanya alasan tersebut, maka sangatlah penting bagi guru memahami 

karakteristik materi, siswa dan metodologi pembelajaran dalam proses pembelajaran 

terutama berkaitan pemilihan terhadap model-model pembelajaran modern. Dengan 

demikian proses pembelajaran akan lebih aktif, kreatif, efektif, dan berpikir logis dalam 

merekonstruksi wawasan pengetahuan dan implementasinya sehingga dapat meningkatkan 

aktivitas dan kreativitas siswa. Dengan begitu pandangan siswa tentang matematika sebagai 

pelajaran yang sulit dan menakutkan terbantahkan. Selain itu dengan pemahaman konsep 

yang jelas akan membantu siswa untuk lebih semangat mengikuti pelajaran yang 

disampaikan oleh guru, sehingga pada akhirnya siswa mampu mengungkapkan kembali 

konsep-konsep yang telah diterimanya.  

Realistic Mathematics Education (RME) dan Problem Based Learning (PBL) cocok 

digunakan di MTs karena siswa MTs masih dalam masa remaja membuat mereka menyukai 

hal-hal baru dan lebih terbuka terhadap teman sebayanya dalam penyelesaian masalah yang 

mereka hadapi. Dengan mempertimbangkan permasalahan-permasalahan yang telah 

diuraikan diatas penulis bermaksud mengadakan penelitian dengan judul “Perbedaan Hasil 

Belajar Matematika Siswa Materi Statistika Dengan Menggunakan Model Pembelajaran 

Realistic Mathematics Education (RME) Dan Model Problem Based Learning (PBL) di Kelas 

VIII MTs Al – Muhtadin Kota Bekasi”.  

HASIL BELAJAR MATEMATIKA 

Menurut E. R. Hilgard belajar adalah suatu perubahan kegiatan reaksi terhadap 

lingkungan. Perubahan kegiatan yang dimaksud mencakup pengetahuan, kecakapan, 

tingkah laku, dan ini diperoleh melalui latihan atau pengalaman. Dengan proses mencari 

ilmu yang terjadi dalam diri siswa melalui pengalaman yang ada di kehidupannya dapat 

disebut proses pembelajaran (Ahmad Susanto, 2015:1).  

Dimyati dan Mudjiono menyatakan bahwa hasil belajar merupakan hal yang dapat 

dipandang dari dua sisi yaitu sisi siswa dan dari sisi guru. Dari sisi siswa, hasil belajar 

merupakan tingkat perkembangan mental yang lebih baik bila dibandingkan pada saat 

sebelum belajar, tingkat perkembangan mental tersebut terwujud pada jenis-jenis ranah 

kognitif, afektif, dan psikomotor. Sedangkan dari sisi guru, hasil belajar merupakan saat 

terselesaikannya bahan pelajaran (Dimyati dan Mudjiono, 2000:24) 



KASTARA KARYA: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan 
Vol. 1, No. 1, Mei 2021 

 

37 

 

Ruseffendi menyatakan matematika adalah ilmu struktur yang teroganisasi mulai 

dari unsur yang tidak didefinisi, ke unsur yang didefinisikan, ke aksioma atau postulat, dan 

akhirnya ke dalil, matematika objektif yang abstrak menjadi objek yang jelas dan memiliki 

arti dalam matematika (Isrok’atun, Amelia Rosmala, 2018:3) 

Dapat disintesiskan bahwa hasil belajar matematika adalah perubahan kemampuan 

diri siswa dalam ilmu pengetahuan matematika, keterampilan dalam menyelesaikan soal 

matematika, dan tingkah laku siswa di lingkungan sekolah yang dapat dinyatakan dalam 

penilaian atau skor dan diberikan oleh guru.  

METODE 

Model Pembelajaran 

Model merupakan suatu istilah yang berhubungan, rancangan, atau pola. Dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, model merupakan suatu pola dari sebuah hal yang ingin 

dibuat atau dihasilkan. Istilah model dalam lingkup proses pembelajaran diartikan sebagai 

suatu pola, yang memberikan nuansa pembelajaran agar berlangsung secara optimal. Model 

pembelajaran menjadi pedoman bagi guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar 

untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan.  

Menurut Joyce dan Weil, bahwa model pembelajaran adalah suatu rencana atau 

pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum (rencana pembelajaran jangka 

panjang), merancang bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran dikelas 

(Rusman, 2016:133).  

Model pembelajaran merupakan suatu pola rancangan yang menggambarkan proses 

interaksi siswa dengan guru, yang mengacu pada sintak pembelajaran mulai dari awal 

sampai akhir dengan menerapkan berbagai macam cara kegiatan belajar mengajar untuk 

mencapai tujuan yang diharapkan.  

Model Realistic Mathematics Education (RME) 

Realistic Mathematics Education (RME) dalam bahasa Indonesia adalah 

pembelajaran matematika realistik yang menggunakan konteks dunia nyata sebagai topik 

pembelajaran, menjadi salah satu teori pembelajaran yang ada di dalam bidang matematika. 

Maulana, matematika sebagai suatu kegiatan manusia berarti matematika dapat dipelajari 

dengan mengerjakannya (Isrok’atun, Amelia Rosmala, 2018:71).  

Model ini memiliki prosedur untuk memberi waktu kepada siswa untuk lebih banyak 

berpikir kritis. Model pembelajaran ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk menjadi 

seorang peneliti dalam membangun suatu konsep matematika, selama proses pembelajaran 

siswa diberikan kebebasan menggunakan berbagai macam cara berdasarkan pola pikir 

dalam menyelesaikan masalah kontekstual, dalam penerapannya lebih menekankan pada 

proses belajaran dibandingkan hasilnya. Model ini memiliki pembelajaran konstruktivistik 

yang menempatkan siswa sebagai subjek belajar, dan dapat berpengaruh pada kemampuan 

kognitif, afektif dan psikomotor, pembelajaran matematika yang bersifat menyeluruh, 

mendetail, dan operasional. Hal ini berarti pembelajaran matematika tidak terpisahkan 

antartopik bahasan materi dengan peristiwa didalam kehidupan sehari-hari.  

Kelebihan model ini adalah: 1) Memberikan pengertian yang jelas dan operasional 

kepada siswa tentang keterkaitan atara matematika dengan kehidupan sehari-hari. 2) 
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Matematika adalah suatu bidang kajian yang dapat dikonstruksi dan dikembangkan sendiri 

oleh siswa. 3) Siswa dapat menyelesaikan permasalahan dengan cara penyelesaian masalah 

tidak harus dengan cara tunggal. 4) Dalam mempelajari matematika, proses matematika 

merupakan suatu yang utama dibandingkan dengan hasil. Sedangkan kelemahan model ini 

adalah: 1) Pemahaman tentang Realistic Mathematics Education dan pengimplementasian-

nya membutuhkan paradigma, yaitu perubahan pandangan yang sangat mendasar 

mengenai berbagai hal. 2) Upaya mendorong siswa agar bisa menemukan cara untuk 

menyelesaikan setiap soal juga merupakan tantangan tersendiri. 3) Proses pengembangan 

kemampuan berpikir siswa dengan memulai soal-soal kontekstual, proses matematisasi 

horizontal dan vertikal juga bukan sesuatu yang sederhana 4) Pemilihan alat peraga harus 

cermat, dan sesuai dengan materi ajar.  

Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) 

Finkle dan Torp, Problem Based Learning merupakan pengembangan kurikulum dan 

sistem pengajaran yang mengembangkan secara simultan strategi pemecahan masalah dan 

dasar-dasar pengetahuan dan keterampilan dengan menempatkan siswa dalam peran aktif 

sebagai pemecahan permasalahan sehari-hari yang tidak tersruktur dengan baik (Aris 

Shoimin, 2014:130).  

Model ini memiliki prosedur guru melakukan pengenalan siswa mengenai masalah 

yang akan diselesaikan, siswa dikelompokan dan diberi tugas untuk menyelesaikan 

permasalahan bersama, dalam penyelidikannya guru membimbing siswa terkait masalah 

yang sedang dipecahkan, secara kelompok siswa banyak melakukan aktivitas selama proses 

pembelajaran yaitu mengungkapkan ide, dan melakukan curah pendapat. Tahap selanjutnya 

siswa menyajikan hasil karya berupa laporan tertulis atau laporan lisan, pada tahap ini siswa 

diberikan kesempatan untuk mengkomunikasikan hasil diskusinya, sedangkan guru 

menganalisi dan mengevaluasi apakah penyelesaian masalah yan dilakukan siswa sudah 

benar atau belum. Guru melakukan klarifikasi jika terdapat kesalahan yang dilakukan siswa.  

Kelebihan model ini adalah: 1) Fokus kebermaknaan, berarti siswa secara mandiri 

membangun pengetahuan atau materi yang sedang dipelajari. 2) Meningkatkan kemampuan 

siswa untuk berinisiatif. 3) Mengembangkan keterampilan dan pengetahuan siswa. 4) 

Pengembangan keterampilan interpersonal dan dinamika kelompok. Sedangkan kelemahan 

model ini adalah: 1) Pencapaian akademik dari individu siswa. 2) Waktu yang diperlukan 

kurang untuk implementasi. 3) Perubahan peran siswa dalam proses belajar. 4) Perubahan 

peran guru dalam kegiatan mengajar.  

Metodelogi Penelitian 

Metode yang digunakan adalah Quasi Eksperimen (eksperimen semu), yaitu 

penelitian yang tidak dapat memberikan control penuh. Dalam penelitian ini sampel yang 

sudah diambil dikelompokkan menjadi dua yaitu kelas eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2. 

Kelas eksperimen 1 diberikan perlakuan dengan menggunakan model pembelajaran Realistic 

Mathematics Education (RME), kelas eksperimen 2 diberikan perlakuan dengan 

menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL).  

Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat Penelitian Penelitian ini dilaksanakan di MTs. AL-Muhtadin beralamat di 

Jalan Raya Narogong Km. 11 Bantar Gebang Kota Bekasi. Dengan waktu Penelitian ini 
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dilaksanakan pada bulan Maret sampai bulan April Semester Genap Tahun Pelajaran 

2018/2019.  

Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah cluster random sampling 

dengan prosedur berikut: a) Dari populasi terjangkau diambil 2 kelas dengan ketentuan: 

dipilih melalui undian secara acak sehingga diperoleh kelas VIII ( VIII. 1, VIII. 2, VIII. 3, 

VIII. 4, dan VIII. 5). Selanjutnya, kelas VIII tersebut dipilih lagi melalui undian sehingga 

didapat kelas VIII. 2 Sebagai kelas eksperimen 1 dan VIII. 3 sebagai kelas eksperimen 2.  

Teknik Pengumpulan Data 

Dari penelitian ini dikumpulkan dengan cara menggunakan tes hasil belajar 

instrumen yang berbentuk tes objektif dibuat untu memperoleh pembuktian hasil belajar 

siswa. Sehingga dalam penelitian ini terdapat 2 variabel yaitu; Variabel bebas (X): Model 

pembelajaran yang menggunakan model Realistic Mathematics Education (RME) dan model 

Problem Based Learning (PBL) dan Variabel terikat (Y): Hasil belajar matematika siswa pada 

materi pembelajaran statistika.  

Dalam bentuk desain penelitian sebagai berikut: 

Kelas Perlakuan Post Test 

E X1 Y1 

K X2 Y2 

Keterangan: 

E :  Pembelajaran dengan Model Realistic Mathematics Education (RME) 

K :  Pembelajaran dengan Model Problem Based Learning (PBL) 

X1 :  Perlakuan pertama dengan menggunakan model Realistic Mathematics Education 

(RME) pada kelas eksperimen 1 

X2 :  Perlakuan kedua dengan menggunakan model Problem Based Learning (PBL) pada 

kelas eksperimen 2 

Y1 :  Tes akhir pada kelas eksperimen 1 dengan Model Realistic Mathematics Education 

(RME) (Tes tertulis) 

Y2 :  Tes akhir pada kelas eksperimen 2 dengan Model Problem Based Learning (PBL) (Tes 

tertulis) 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan hasil belajar siswa pada 

materi statistika dengan menggunakan model pembelajaran Realistic Mathematics Education 

(RME) dan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) di kelas VIII MTs. Al – 

Muhtadin Kota Bekasi. Instrumen penelitian ini menggunakan tes hasil belajar dalam bentuk 

tes objektif sebanyak 30 soal dengan 4 opsi jawaban a, b, c, dan d. Pemberian skor untuk 

jawaban yang benar adalah satu, sedangkan untuk jawaban yang salah diberi skor nol.  
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Data Kelas Eksperimen 1 Model Pembelajaran Realistic Mathematics Education 

(RME) 

Berdasarkan hasil post test hasil belajar pada kelompok kelas eksperimen 1 

diperoleh nilai minimal yaitu 58 dan nilai tertinggi yaitu 96 (lampiran 20). Dengan mean 

yaitu 77,57; median yaitu 79,20; modus yaitu 81,68 dan simpangan baku yaitu 10,15. Untuk 

memberikan gambaran yang lebih jelas, dapat dilihat pada tabel distribusi frekuensi sebagai 

berikut: 

No Kelas Interval Nilai Tengah Turus Frekuensi Batas Nyata 

1 58 – 64 61 |||| 4 57,5 – 64,5 

2 65 – 71 68 |||| 5 64,5 – 71,5 

3 72 – 78 75 |||| 5 71,5 – 78,5 

4 79 – 85 82 |||| |||| 10 78,5 – 85,5 

5 86 – 92 89 |||| 4 85,5 – 92,5 

6 93 – 99 96 || 2 92,5 – 99,5 

∑ 30  

 

Data Kelas Eksperimen 2 Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) 

Berdasarkan hasil post test hasil belajar pada kelompok kelas eksperimen 2 

diperoleh nilai terendah yaitu 54 dan nilai tertinggi yaitu 88 (lampiran 23). Dengan mean 

sebesar yaitu 69,10; median yaitu 68,17; modus yaitu 67,75 dan simpangan baku yaitu 

9,23. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, dapat dilihat pada tabel distribusi 

frekuensi sebagai berikut: 

No Kelas Interval Nilai Tengah Turus Frekuensi Batas Nyata 

1 54 – 59 56,5 |||| 5 53,5 – 59,5 

2 60 – 65 62,5 |||| | 6 59,5 – 65,5 

3 66 – 71 68,5 |||| |||| 9 65,5 – 71,5 

4 72 – 77 74,5 |||| 4 71,5 – 77,5 

5 78 – 83 80,5 ||| 3 77,5 – 83,5 

6 84 – 89 86,5 ||| 3 83,5 – 89,5 

∑ 
30 

 

 

Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan hasil belajar matematika antara 

peserta didik yang menggunakan model pembelajaran Realistic Mathematics Education 

(RME) dengan Problem Based Learning (PBL) maka dilakukan uji-t. Tetapi sebelum 

melakukan uji-t, terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat analisis diantaranya adalah uji 

normalitas dan homogenitas.  
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Uji normalitas data digunakan untuk mengetahui apakah data yang terdapat dari 

masing-masing variabel merupakan suatu distribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas 

menggunakan uji Lilliefors, karena data berasal dari data tunggal. Dengan kriteria pengujian 

adalah jika  = Lhitung < Ltabel maka terima H0 atau L0 = Lhitung > Ltabel tolak H0, 

dimana H0 = sampel berasal dari populasi berdistribusi normal dan  = sampel tidak 

berasal dari populasi berdistribusi normal, dan hasil Uji Normalitas sebagai berikut: 

Kelas Banyak Sampel Lhitung 

Ltabel 

(α) = 0,05 Kesimpulan 

Eksperimen 1 30 0,0981 0,161 Berdistribusi normal 

eksperimen 2 30 0,1121 0,161 Berdistribusi normal 

 

Uji homogenitas untuk mengetahui populasi varians, mempunyai varians yang sama 

atau berbeda. Uji homogenitas dilakukan dengan uji F atau uji Fisher, karena untuk 

mengetahui apakah data dalam variabel X dan Y bersifat homogen atau tidak. Dengan 

kriteria pengujian adalah terima Ho jika Fhitung < Ftabel atau tolak Ho jika Fhitung > 

Ftabel, dimana Ho adalah data berasal dari populasi yang homogen dan  adalah data 

berasal dari populasi yang tidak homogen. Dengan hasil Uji Homogenitas sebagai berikut: 

Kelas 
Banyak 
Sampel 

Varians Fhitung Ftabel Kesimpulan 

Eksperimen 1 30 103,022 
1,20 1,85 

Homogen 

eksperimen 2 30 85,192 Homogen 

 

Pengujian hipotesis digunakan uji kesamaan rata-rata dua pihak dengan 

menggunakan uji-t, karena uji hipotesis ini adalah membandingkan 2 sampel. Maka uji 

hipotesis ini adalah membandingkan 2 sampel tersebut. Dengan kriteria adalah tolak Ho jika 

thitung > ttabel atau terima H0 jika thitung < ttabel. Dari perhitungan statistika maka uji-t 

diperoleh thitung = 3,381 dan ttabel = 2,0021 dengan taraf signifikan 0,05 (lampiran 26) 

karena thitung = 3,381 > ttabel = 2,0021 maka H0 ditolak. Oleh karena itu H1 diterima 

yang artinya terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar matematika peserta didik yang 

diajarkan menggunakan model pembelajaran Realistic Mathematics Education (RME) dengan 

model pembelajaran Problem Based Learning (PBL).  

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian secara kuantitatif maka siswa yang diajarkan 

menggunakan model pembelajaran Realistic Mathematics Education (RME) lebih tinggi dari 

pada model pembelajaran Problem Based Learning (PBL). Hal ini didapatkan dari hasil uji 

hipotesis dengan Uji-t, diperoleh nilai thitung = 3,381 > ttabel = 2,0021 pada taraf 

signifikan 0,05 sehingga ditolak H0 dan diterima H1. Artinya terdapat perbedaan yang 

signifikan jika dilihat dari hasil skor rata-rata menunjukan ada perbedaan yaitu rata-rata 

hasil belajar model pembelajaran Realistic Mathematics Education (RME) = 77,57 dan rata-

rata hasil belajar model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) = 69,10.  
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