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ABSTRAK 

Tujuan penulis adalah meningkatkan hasil belajar matematika dengan menggunakan Model 

Matematika Realistik (Matre) pada siswa kelas IX.D, IX.E dan IX.F SMP Negeri 2 Slawi Kabupaten 

Tegal. Hasil pelaksanaan pembelajaran matematika dengan Model Matematika Realistik (Matre), 

berdasarkan analisis ulangan harian nilai rata-rata siswa menunjukkan peningkatan. Kelas IX.D 

pada kondisi awal nilai rata-rata 62,33 meningkat menjadi 77,33 yang artinya meningkat 15,00 atau 

24,07%. Siswa yang nilainya memenuhi KKM bertambah dari 10 siswa pada kondisi awal menjadi 

25 siswa, artinya bertambah 15 siswa sehingga siswa yang nilainya memenuhi KKM menjadi 

83,00%. Sedangkan kelas IX.E dari nilai rata-rata 63,00 pada kondisi awal menjadi 76,33 artinya 

meningkat 13,33 atau 21,16%. Siswa yang nilainya memenuhi KKM bertambah dari 11 siswa pada 

kondisi awal menjadi 24 siswa, artinya bertambah 13 siswa sehingga siswa yang nilainya 

memenuhi KKM menjadi 80,00%. Kelas IX.F dari nilai rata-rata 62,26 pada kondisi awal menjadi 

76,77 artinya meningkat 14,51 atau 23,31%. Siswa yang nilainya memenuhi KKM bertambah dari 

11 siswa pada kondisi awal menjadi 25 siswa, artinya bertambah 14 siswa sehingga siswa yang 

nilainya memenuhi KKM menjadi 81,00%. Sehingga dari tiga kelas tersebut terdapat 74 siswa dari 

91 siswa yang nilainya memenuhi KKM atau 81,32%. Sedangkan nilai rata-rata keseluruhan tiga 

kelas tersebut meningkat menjadi 76,81. 

Kata kunci: Hasil belajar, Matematika Realistik (Matre). 

 

PENDAHULUAN 

Kenyataan yang terjadi di SMP Negeri 2 Slawi khususnya di kelas IX pada 

pembelajaran matematika guru mengalami kendala saat menyajikan materi pelajaran. Hal 

tersebut berdampak pada prosentase ketercapaian ketuntasan belajar yang rendah. Dari 

hasil yang diperoleh peserta didik menunjukkan bahwa nilai rata-rata 62,53 dan 35,16% 

peserta didik yang mencapai batas Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), sehingga untuk 

mencapai tahap ketuntasan harus dilakukan remidi.  

Karena banyak diantara guru yang tidak menggunakan variasi metode maupun 

model pendekatan dalam proses pembelajaran. Guru seharusnya mengupayakan agar siswa 

mampu secara aktif dan mandiri untuk menemukan, menelaah, memahami, dan 

mengkonstruksi konsep-konsep matematika sehingga dapat meningkatkan ketrampilan 

berfikir siswa dan kemudian akan berimplikasi pada kemampuan siswa untuk berfikir secara 

kritis dalam menyelesaikan masalah-masalah matematika yang bersifat konseptual. 

Dari penjelasan diatas perlu adanya perbaikan dalam proses belajar mengajar. Salah 

satunya dengan menerapkan pendekatan pembelajaran yang menekankan pada keaktifan 

siswa untuk mengembangkan potensi secara maksimal. Pendekatan pembelajaran yang 

dapat diterapkan oleh guru dalam pembelajaran matematika adalah Model Matematika 

Realistik (Matre), karena metode ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Dengan 
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demikian penulisan ini mengambil judul “Matre” Meningkatkan Hasil Belajar Matematika 

Siswa Kelas IX SMP Negeri 2 Slawi”. 

Langkah-langkah di dalam proses pembelajaran matematika dengan Model 

Matematika Realistik (Matre), sebagai berikut: Langkah pertama: memahami masalah 

kontekstual, yaitu guru memberikan masalah kontekstual dalam kehidupan sehari-hari, 

Langkah kedua: menjelaskan masalah kontekstual, yaitu jika dalam memahami masalah 

siswa mengalami kesulitan, maka guru menjelaskan situasi dan kondisi dari soal dengan cara 

memberikan petunjuk-petunjuk atau berupa saran seperlunya, Langkah ketiga: 

menyelesaikan masalah kontekstual, yaitu siswa secara individual menyelesaikan masalah 

kontekstual dengan cara mereka sendiri. Dengan menggunakan lembar kerja, siswa 

mengerjakan soal. dan menyelesaikan masalah dengan cara mereka sendiri, Langkah 

keempat: membandingkan dan mendiskusikan jawaban, yaitu guru menyediakan waktu dan 

kesempatan kepada siswa untuk membandingkan dan mendiskusikan jawaban masalah 

secara berkelompok. Langkah kelima: menyimpulkan, yaitu guru memberi kesempatan 

kepada siswa untuk menarik kesimpulan tentang suatu konsep atau prosedur. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat disusun rumusan masalah pada 

penelitian tindakan kelas ini adalah: (1) Bagaimanakah hasil belajar matematika dapat 

ditingkatkan melalui Model Matematika Realistik (Matre) pada siswa kelas IX SMP Negeri 2 

Slawi? (2) Bagaimanakah kesulitan-kesulitan yang dihadapi selama pelaksanaan 

pembelajaran matematika dengan Model Matematika Realistik (Matre) berlangsung untuk 

meningkatkan hasil belajar? 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: (1) Meningkatkan hasil 

belajar matematika melalui Model Matematika Realistik (Matre) pada siswa kelas IX SMP 

Negeri 2 Slawi. (2) Menggambarkan kendala-kendala yang dihadapi selama pelaksanaan 

pembelajaran matematika dengan Model Matematika Realistik (Matre) pada siswa kelas IX 

SMP Negeri 2 Slawi. 

KAJIAN PUSTAKA 

Hakekat Belajar 

Menurut Herman Hudojo (2005: 83) belajar merupakan proses dalam memperoleh 

pengetahuan baru sehingga mengakibatkan terjadinya perubahan tingkah laku. Perubahan 

tingkah laku dalam proses belajar terjadi karena interaksi dengan lingkungan (Oemar 

Hamalik, 2008: 28). Nana Sudjana (1987: 28) juga menyatakan bahwa belajar adalah suatu 

proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang yang ditunjukkan dalam 

berbagai bentuk seperti perubahan pengetahuan, pemahaman, sikap dan tingkah laku, 

keterampilan, kecakapan, kemampuan dan aspek lain yang ada pada diri individu.  

Menurut Sardiman (2006: 21) belajar adalah berubah. Dalam hal ini yang 

dimaksudkan belajar berarti usaha mengubah tingkah laku. Jadi belajar akan membawa 

suatu perubahan pada individu-individu yang belajar. Perubahan tidak hanya berkaitan 

dengan penambahan ilmu pengetahuan, tetapi juga berbentuk kecakapan, keterampilan, 

sikap, pengertian, harga diri, minat, watak, dan penyesuaian diri. Menurut Winkel (2004:59) 

mendefinisikan belajar sebagai suatu aktivitas mental/psikis yang berlangsung dalam 

interaksi individu dengan sumber belajarnya, yang menghasilkan sejumlah perubahan. 
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Perubahan-perubahan itu bersifat tetap yang meliputi perubahan pengetahuan atau 

pemahaman, keterampilan dan nilai sikap.  

Dari berbagai pendapat tentang pengertian belajar, dapat disimpulkan bahwa 

belajar merupakan usaha perubahan tingkah laku seseorang atau individu yang terjadi 

secara sadar, intensional, positif, aktif, efektif dan fungsional karena interaksi dengan 

lingkungan sekitarnya, yang mengarah kepada tingkah laku yang lebih baik yang tidak 

ditentukan oleh unsur-unsur turunan genetik, tetapi lebih banyak ditentukan oleh faktor-

faktor eksternal baik melalui latihan atau pengalaman yang berlaku dalam waktu yang cukup 

lama. 

Hasil Belajar Matematika 

Belajar secara umum dapat diartikan sebagai proses tersebut karena adanya: 1). 

Stimulus yang berasal dari lingkungan dan 2). perubahan perilaku ini tidak terjadi dengan 

sendirinya, tetapi ada yang sengaja direncanaka dan ada yang dengan sendirinya terjadi 

karena proses perilaku ini disebut dengan proses belajar. Proses ini merupakan suatu 

aktivitas psikis/mental yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang 

menghasilkan perubahan-perubahan yang relatif konstan dan berbekas. Perubahan-

perubahan perilaku ini merupakan hasil belajar yang mencakup ranah kognitif, ranah afektif 

dan ranah psikomotorik. 

Setelah proses belajar, maka siswa memperoleh hasil belajar. Menurut ahli 

pendidikan dan psikologi, salah satu hasil belajar adalah adanya perubahan tingkah laku. 

Perubahan tingkah laku itu biasanya berupa penguasaan terhadap ketrampilan dan 

perubahan yang berupa sikap. Perubahan perilaku ini merupakan hasil dari kegiatan belajar 

yang dicapai dengan cara latihan maupun pengalaman. 

Hasil belajar matematika adalah hasil yang diperoleh dari serangkaian usaha yang 

disengaja dalam pembelajaran matematika untuk memperoleh pengalaman atau 

pengetahuan baru sehingga menyebabkan perubahan tingkah laku. Hasil belajar matematika 

dapat berupa penguasaan terhadap sejumlah materi matematika. Berhasil tidaknya siswa 

dalam pembelajaran matematika dapat diketahui dari hasil tes (evaluasi). 

Model Pembelajaran 

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai model-model pembelajaran, akan 

dibahas terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pendekatan, strategi dan model 

pembelajaran. 

Pendekatan dalam pembelajaran.  

Pendekatan adalah suatu jalan, cara atau kebijakan yang ditempuh oleh guru atau 

siswa dalam pencapaian tujuan pengajaran. Contoh pendekatan-pendekatan dalam 

pengajaran amtematika antara lain: CBSA, kontektual, indukti, deduktif, spiral dan 

pemecahan masalah (Depdiknas, 2005: 3).  

Strategi Pembelajaran. 

Strategi pembelajaran adalah perencanaan dan tindakan yang tepat dan cermat 

mengenai kegiatan pembelajaran agar kompetensi dasar dapat tercapai. Strategi 

pembelajaran yang dapat dipilih saat ini adalah strategi yang membuat siswa semakin aktif 

dalam belajarnya. Strategi pembelajaran sepeti ini dikenal dengan istilah pembelajaran aktif.  
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Metode Mengajar.  

Metode mengajar adalah cara mengajar atau cara menyampaikan materi pelajaran 

kepada siswa yang kita ajar. Macam-macam metode mengajar antara lain: ceramah, 

ekpositori, Tanya jawab dan penemuan (Depdiknas, 2005: 4). 

Model Pembelajaran.  

Model pembelajaran adalah suatu pola atau langkah-langkah pembelajaran tertentu 

diterapkan agar tujuan atau kompetensi dari hasil belajar yang diharapkan dapat tercapai 

dengan lebih efektif dan efisien. 

Model Pembelajaran RME (Realistic Mathematics Education) 

Model Matematika Realistik atau yang biasa dikenal dengan Realistic Mathematics 

Education (RME)/merupakan salah satu alternative pembelajaran yang tepat karena dengan 

model pembelajaran ini siswa dituntut untuk mengkontruksi pengetahuan dengan 

kemampuannya sendiri melalui aktivitas-aktivitas yang dilakukannya dalam kegiatan 

pembelajaran. Ide utama pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran RME 

adalah siswa harus diberi kesempatan untuk menemukan kembali (reinvention) konsep 

matematika dengan bimbingan orang dewasa. Prinsip menemukan kembali berarti siswa 

diberi kesempatan menemukan sendiri konsep matematika dengan menyelesaikan berbagai 

soal kontekstual yang diberikan pada awal pembelajaran.Berdasarkan soal siswa 

membangun model dari (model of) situasi soal kemudian menyusun model matematika 

untuk (model for) menyelesaikan hingga mendapatkan pengetahuan formal matematika 

(Gravemeijer, 1994: 100). Selain itu dalam pandangan ini, matematika dipandang sebagai 

suatu kegiatan manusia. Oleh karena itu pembelajaran matematika harus dikaitkan dengan 

realita dan matematika sebagai bagian dari kegiatan manusia.  

 Lima karakteristik utama dari pembelajaran matematika yang realistik adalah 

sebagai berikut:  

1. Diajukanya masalah kontekstual untuk dipecahkan atau diselesaikan oleh siswa sebagai 

titik awal proses pembelajaran.  

2. Dikembangkanya cara, alat, atau model matematis (gambar, grafik, tabel, dll) oleh siswa 

sebagai jawaban informal terhadap masalah yang dihadapi yang berfungsi sebagai 

jembatan antara dunia real dengan abstrak sehingga terwujud proses matematisasi 

horisontal (yaitu proses diperolehnya matematika informal) 

3. Terjadi interaksi antara guru dan siswa atau antara siswa dengan siswa, atau antara 

siswa dengan pakar dalam suasana demokratif berkenaan dengan penyelesaian masalah 

yang diajukan selama proses belajar. 

4. Ada keseimbangan antara proses matematisasi horisontal dan proses matematisasi 

vertikal (yaitu proses pembahasan matematika secara simbolik dan abstrak). ini berarti 

jawaban informal siswa dihargai sebelum sampai pada tahap mempelajari bentuk formal 

matematika dengan cara demikian diharapkan ada kesempatan bagi siswa untuk 

merefleksi, menginterpretasi, dan menginternalisasi hal yang dipelajari. 

5. Pembelajaran matematika tidak semata-mata memberi penekanan pada komputasi dan 

hanya mementingkan langkah-langkah prosedural penyelesaian soal (driil) namun juga 

memberi penekanan pada pemahaman konsep dan pemecahan masalah. Sehingga 
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pembelajaran matematika dunia nyata ini dapat memberikan peserta didik kesempatan 

seluas-luasnya untuk memecahkan masalah matematika dengan strateginya sendiri, 

sedangkan penggunaan konteks dunia nyata dalam pembelajran matematika sangat 

menunjang, karena dengan menggunakan konteks dunia nyata pembelajran peserta didik 

lebih mudah memahami konsep matematika yang abstrak. 

Setelah kita tahu tentang karakteristik dalam pembelajaran matematika realistik 

(RME) maka bagimana langkah penerapan metode tersebut disekolah. Penerapan RME 

disekolah sebagai berikut: 

1. Sebelum suatu materi di sampaikan kepada peserta didik, terlebih dahulu di sampaikan 

kegiatan terencana (bisa lewat alat peraga, nyanyian, workshop mini, atau soal 

kontekstual) yang mengarahkan peserta didik menemukan atau mengkonstruksi 

temuanya sendiri; 

2. Guru mengamati/menilai/memeriksa hasil pekerjaan peserta didik, guru perlu 

menghargai keberagaman jawaban peserta didik; 

3. Guru dapat meminta 1 atau 2 orang peserta didik untuk mendemonstrasikan temuanya 

(cara menyelesaikanya) di depan kelas; 

4. Dengan tanya jawab, guru dapat mengulangi jawaban peserta didik, agar peserta didik 

yang lainnya mempunyai gambaran yang jelas tentang pola pikir peserta didik yang telah 

menyelesaikan soal tersebut; 

5. Guru menerangkan pokok bahasan pendukung soal yang baru saja dibahas, termasuk 

memberikan informasi tentang algoritma yang tepat untuk menyelesaikan soal tersebut; 

Berdasarkan uraian pendapat di atas, diketahui bahwa penerapan RME diawali 

dengan pemunculan masalah realistik. Dilanjutkan dengan proses penyelesaian masalah 

yang terjadi dalam dunia matematika dan diterjemahkan kembali ke dalam solusi nyata. 

Hasil dari proses ini, kemudian dipublikasikan melalui diskusi kelas dan diakhiri dengan 

penyimpulan atas penyelesaian masalah tersebut. 

PEMBAHASAN 

Pelaksanaan Kinerja  

Kondisi Awal  

Untuk meningkatkan hasil belajar Matematika siswa SMP Negeri 2 Slawi yang 

beralamat di jalan dr. Cipto Mangunkusumo no.8 Desa Dukuhsalam, Kecamatan Slawi, 

Kabupaten Tegal, penulis menerapkan pembelajaran matematika dengan Model Matematika 

Realistik (Matre) di kelas IX.D yang terdiri dari 30 siswa, kelas IX.E terdiri dari 30 siswa dan 

kelas IX.F terdiri dari 31 siswa. Penulis menerapkannya pada materi Bangun Ruang Sisi 

Lengkung. 

Perencanaan  

Kegiatan yang dilakukan penulis dalam tahap perencanaan meliputi: membuat 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) atau skenario pembelajaran sesuai dengan 

Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar dengan materi pokok Bangun Ruang Sisi Lengkung yang 

akan dilaksanakan, menyusun instrumen test (soal pilihan ganda, kunci jawaban, pedoman 
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penilaian) yang akan digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa dalam pembelajaran 

matematika dengan Model Matematika Realistik (Matre). 

Tahap berikutnya penulis membuat suatu skenario pembelajaran yang intinya 

menerangkan tentang bagaimana karakteristik bangun ruang sisi lengkung pada mata 

pelajaran matematika. Sebelum pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), peneliti 

menginformasikan pembelajaran matematika dengan Model Matematika Realistik (Matre) ini 

kepada siswa sehingga pada saat pelaksanaan siswa sudah memahami.  

Oleh karena pada skenario ini membutuhkan benda-benda nyata maka sebelumnya 

guru menginformasikan kepada siswa untuk membawa benda-benda tersebut dari rumah. 

Selanjutnya peneliti membagi siswa dalam kelompok-kelompok. Masing-masing kelompok 

terdiri atas 4 atau 5 siswa. Pembentukan kelompok ini didasarkan atas jumlah siswa dalam 

satu kelas, pemerataan kemampuan siswa serta pemerataan jenis kelamin siswa. Karena 

jumlah siswa dalam satu kelas ada kurang lebih 30 siswa maka pembagian kelompok tidak 

bisa merata dengan jumlah 7 kelompok. 

Pelaksanaan  

Sebelum pelajaran dimulai penulis minta kepada setiap anggota kelompok 

menempati dan bergabung dengan kelompok masing-masing. Selanjutnya penulis mulai 

membuka pelajaran dengan menuliskan Kompetensi Dasar yang akan dipelajari serta 

menekankan tentang tujuan pembelajaran.  

Langkah selanjutnya, guru membagikan tugas kepada masing-masing kelompok. 

Untuk selanjutnya siswa melakukan pengamatan terhadap benda yang dibawa oleh anggota 

kelompoknya, melakukan pengukuran dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. 

Masing-masing kelompok membagi tugas dan bekerja sama dengan anggota kelompoknya 

untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Siswa mendiskusikan dan membuat 

ringkasan terhadap hasil pekerjaan mereka sesuai dengan kelompoknya masing-masing. 

Guru melakukan monitoring dengan cara berjalan mengelilingi kelas untuk melakukan tanya 

jawab sekitar tugas yang harus dikerjakan oleh setiap kelompok dan siswa. Salah satu wakil 

kelompok siswa menuliskan dan melaporkan hasil pekerjaan kelompoknya.  

Siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelompok yang lain. 

Setelah presentasi selesai, guru mempersilahkan siswa dari kelompok lain untuk 

menyampaikan tanggapan, sanggahan ataupun pertanyaan kepada siswa dari kelompok 

yang sedang melaksanakan presentasi.  

Selanjutnya siswa mendapatkan umpan balik positif dan penguatan dari guru atas 

hasil penyelesaian tugas kelompoknya, dilanjutkan kegiatan berikutnya yaitu siswa 

menerima lembar soal latihan materi Bangun Ruang Sisi Lengkung dari guru untuk 

dikerjakan.  

Evaluasi  

Penulis mengadakan evaluasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan pada tiga kelas 

yang berbeda yaitu kelas IX.D, IX.E dan IX.F setelah semua kelompok selesai melakukan 

presentasi pada hari yang berbeda sesuai dengan jadwal mengajar penulis di kelas tersebut. 

Soal evaluasi terdiri dari 10 soal pilihan ganda, dengan skor 10 tiap soal. Nilai 

diperoleh dari jumlah jawaban benar dikali 10, sehingga nilai tertinggi 100.  
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Hasil dan Dampak  

Hasil yang Dicapai  

Sebelum penulis menerapkan pembelajaran matematika dengan Model Matematika 

Realistik (Matre), berdasarkan hasil analisis ulangan harian menunjukkan bahwa diperoleh 

data rata-rata nilai siswa kelas IX.D adalah 62,33 terdapat 20 siswa atau 66,67% yang 

belum tuntas dan 10 siswa atau 33,33% sudah tuntas atau mencapai KKM. Sedangkan rata-

rata nilai siswa kelas IX.E adalah 63,00 jauh dari KKM yang ditentukan yaitu 70, terdapat 19 

siswa atau 63,33% masih belum tuntas dan 11 siswa atau 36,67% sudah tuntas atau 

mencapai KKM. Pada kelas IX.F rata-rata nilai siswa adalah 62,26 terdapat 20 siswa atau 

64,52% yang belum tuntas dan 11 siswa atau 35,48% yang sudah memenuhi KKM. 

Setelah dilaksanakan pembelajaran matematika dengan Model Matematika Realistik 

(Matre), berdasarkan analisis ulangan harian nilai rata-rata siswa menunjukkan peningkatan. 

Kelas IX.D pada kondisi awal nilai rata-rata 62,33 meningkat menjadi 77,33 yang artinya 

meningkat 15,00 atau 24,07%. Siswa yang nilainya memenuhi KKM juga bertambah dari 10 

siswa pada kondisi awal menjadi 25 siswa, artinya bertambah 15 siswa sehingga siswa yang 

nilainya memenuhi KKM menjadi 83,00%. Sedangkan kelas IX.E dari nilai rata-rata 63,00 

pada kondisi awal menjadi 76,33 artinya meningkat 13,33 atau 21,16%. Siswa yang nilainya 

memenuhi KKM juga bertambah dari 11 siswa pada kondisi awal menjadi 24 siswa, artinya 

bertambah 13 siswa sehingga siswa yang nilainya memenuhi KKM menjadi 80,00%. Kelas 

IX.F dari nilai rata-rata 62,26 pada kondisi awal menjadi 76,77 yang artinya meningkat 14,51 

atau 23,31%. Siswa yang nilainya memenuhi KKM juga bertambah dari 11 siswa pada 

kondisi awal menjadi 25 siswa, artinya bertambah 14 siswa sehingga siswa yang nilainya 

memenuhi KKM menjadi 81,00%. Sehingga dari tiga kelas IX.D, IX.E dan IX.F terdapat 74 

siswa dari 91 siswa yang nilainya memenuhi KKM atau 81,32%. Sedangkan nilai rata-rata 

keseluruhan tiga kelas IX.D, IX.E dan IX.F meningkat menjadi 76,81. 

Dampak  

Kegiatan pembelajaran matematika dengan Model Matematika Realistik (Matre) 

memberi dampak yang positif bagi siswa SMP Negeri 2 Slawi. Menurut pengamatan guru, 

siswa menjadi lebih semangat dan bersungguh-sungguh dalam belajar pada saat berdiskusi, 

kegiatan kerja sama antar anggota kelompok juga meningkat sehingga tampak lebih 

demokratis dalam kegiatan pembelajaran karena tidak lagi didominasi oleh guru dan siswa 

yang pintar saja. Kemampuan berkomunikasi siswa dalam melakukan kegiatan presentasi 

dan berdiskusi untuk mengajukan pertanyaan, memberi masukan ataupun sanggahan juga 

meningkat. Ketika kegiatan pembelajaran berlangsung, tampak siswa lebih bersemangat, 

tidak dijumpai lagi siswa yang mengantuk di kelas, bermain sendiri dan tidak memperhatikan 

kelompok yang sedang presentasi. Pada saat mengerjakan soal evaluasi, siswa sudah bisa 

mengerjakan sendiri tanpa harus bertanya kepada temannya atau menyontek jawaban 

temannya. Anggapan bahwa belajar Matematika itu sulit dan tanpa pemahaman tidak 

ditemukan lagi pada siswa, karena siswa dapat lebih memahami materinya.  

Faktor Kendala dan Pendukung  

Kendala 

Kendala yang dihadapi dalam penerapan pembelajaran matematika dengan Model 

Matematika Realistik (Matre) sebagai berikut.  
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a. Membutuhkan waktu yang relatif lebih lama. Dalam menerapkan pembelajaran 

matematika dengan Model Matematika Realistik (Matre) perlu persiapan sarana yang 

lebih. Guru terlebih dahulu harus mempersiapkan sarana yang digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran. Guru dapat menghemat waktu bila pada saat menyiapkan sarana dalam 

kegiatan pembelajaran dibantu oleh siswa dan untuk pembagian kelompok serta 

penataan ruang kelas sesuai dengan kelompok dapat dilakukan sebelum kegiatan inti 

pembelajaran.  

b. Ada siswa yang belum dapat bekerja sama dengan anggota kelompoknya dan masih 

belum percaya diri untuk melakukan presentasi maupun dalam menyajikan materi. 

Solusinya, guru membagi siswa dalam kelompok dengan memperhatikan latar belakang 

akademik, latar belakang sosial dan jenis kelamin. Guru juga dapat memberi motivasi 

kepada siswa agar lebih semangat dan lebih percaya diri, karena siswa yang lebih 

semangat dan aktif dalam kegiatan pembelajaran akan mendapat nilai lebih dari guru.  

c. Terjadi ketidakseimbangan dalam pembagian tugas kelompok. Tugas kelompok biasanya 

akan dikerjakan oleh beberapa anggota kelompok yang rajin saja, sedangkan anggota 

lainnya tidak terlibat sama sekali. Solusinya, guru memberikan penguatan kepada siswa 

agar dapat bekerja sama, bersikap toleransi dan bertanggung jawab antar anggota 

kelompok.  

Pendukung 

 Sedangkan faktor pendukung yang guru temukan dalam penerapan pembelajaran 

matematika dengan Model Matematika Realistik (Matre) sebagai berikut.  

a. Pada saat guru akan menerapkan pembelajaran matematika dengan Model Matematika 

Realistik (Matre), ada dukungan moral dan motivasi dari sesama guru mata pelajaran 

Matematika maupun dari guru-guru mata pelajaran lain.  

b. Pada saat pelaksanaan kegiatan pembelajaran, siswa tampak sangat senang dan 

bersemangat mengikuti kegiatan pembelajaran. Siswa juga ikut serta aktif dalam 

kegiatan pembelajaran dan lebih mudah memahami materi, sehingga proses kegiatan 

pembelajaran dapat dilaksanakan sesuai dengan langkah-langkah dalam pembelajaran 

matematika dengan Model Matematika Realistik (Matre). 

Rencana Tindak Lanjut  

Berdasarkan nilai hasil belajar Matematika yang meningkat dengan diterapkannya 

pembelajaran matematika dengan Model Matematika Realistik (Matre) pada siswa SMP 

Negeri 2 Slawi, maka penulis merencanakan untuk langkah selanjutnya sebagai berikut:  

1. Menyampaikan hasil laporan best practice ini kepada Bapak Rosidi, S.Pd., M.Pd. sebagai 

Kepala SMP Negeri 2 Slawi.  

2. Menyampaikan hasil laporan best practice ini kepada guru-guru di SMP Negeri 2 Slawi.  

3. Menerapkan pembelajaran matematika dengan Model Matematika Realistik (Matre) untuk 

mata pelajaran Matematika pada materi pelajaran yang lain.  

4. Menerapkan pembelajaran matematika dengan Model Matematika Realistik (Matre) untuk 

mata pelajaran Matematika pada kelas yang lain.  
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5. Mengajak guru-guru mata pelajaran matematika yang lain untuk menerapkan 

pembelajaran matematika dengan Model Matematika Realistik (Matre)) pada kelas yang 

diampu. 

PENUTUP 

Simpulan  

1. Pada kegiatan pembelajaran matematika dengan Model Matematika Realistik (Matre) 

diawali guru menyajikan materi pelajaran, membagi kelompok siswa, guru menjelaskan 

langkah langkah-langkah pembelajaran matematika dengan Model Matematika Realistik 

(Matre) yang digunakan dalam pembelajaran matematika yaitu pemilihan materi 

pembelajaran, pengamatan benda bangun ruang sisi lengkung dengan contoh benda-

benda nyata dan paparan hasil diskusi. Selanjutnya tiap kelompok melakukan presentasi, 

bila presentasi selesai maka kelompok lain bisa mengajukan pertanyaan, menanggapi 

ataupun memberi sanggahan terhadap kelompok yang sedang presentasi. Pada saat 

siswa mengerjakan soal evaluasi, siswa jujur dan tidak memberi jawaban kepada siswa 

lain. Kesimpulan terbukti bahwa pembelajaran matematika dengan Model Matematika 

Realistik (Matre) dapat meningkatkan hasil belajar Matematika siswa SMP Negeri 2 Slawi. 

Berdasarkan analisis hasil ulangan harian nilai rata-rata siswa menunjukkan peningkatan. 

Kelas IX.D pada kondisi awal nilai rata-rata 62,33 meningkat menjadi 77,33 artinya 

meningkat 15,00 atau 24,07%. Siswa yang nilainya memenuhi KKM bertambah dari 10 

siswa menjadi 25 siswa, artinya bertambah 15 siswa sehingga siswa yang nilainya 

memenuhi KKM menjadi 83,00%. Sedangkan kelas IX.E dari nilai rata-rata 63,00 pada 

kondisi awal menjadi 76,33 artinya meningkat 13,33 atau 21,16%. Siswa yang nilainya 

memenuhi KKM bertambah dari 11 siswa menjadi 24 siswa, artinya bertambah 13 siswa 

sehingga siswa yang nilainya memenuhi KKM menjadi 80,00%. Kelas IX.F dari nilai rata-

rata 62,26 pada kondisi awal menjadi 76,77 yang artinya meningkat 14,51 atau 23,31%. 

Siswa yang nilainya memenuhi KKM bertambah dari 11 siswa menjadi 25 siswa, artinya 

bertambah 14 siswa sehingga siswa yang nilainya memenuhi KKM menjadi 81,00%. 

Sehingga dari tiga kelas IX.D, IX.E dan IX.F terdapat 74 siswa dari 91 siswa yang nilainya 

memenuhi KKM atau 81,32%. Sedangkan nilai rata-rata keseluruhan tiga kelas tersebut 

meningkat menjadi 76,81.  

2. Dengan mengamati benda-benda nyata yang ada di sekitar lingkungan siswa seperti bola 

plastik yang berbentuk bola, cetakan nasi tumpeng yang berbentuk kerucut, kaleng roti 

yang berbentuk tabung pada pembelajaran matematika dengan Model Matematika 

Realistik (Matre) kesulitan-kesulitan yang dihadapi selama pelaksanaan pembelajaran 

dapat teratasi dan dapat meningkatkan hasil belajar Matematika siswa SMP Negeri 2 

Slawi. Menurut pengamatan penulis, pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung, 

siswa lebih bersemangat, fokus pada kegiatan pembelajaran di kelas dan memperhatikan 

kelompok yang sedang presentasi. Pada saat mengerjakan soal evaluasi, siswa bisa 

mengerjakan sendiri dengan jujur. Anggapan bahwa belajar matematika itu sulit dan 

hanya mengandalkan hafalan tanpa pemahaman tidak ditemukan lagi pada siswa, karena 

siswa dapat lebih memahami materinya.  

Rekomendasi  

1. Pembelajaran matematika dengan Model Matematika Realistik (Matre) dapat diterapkan 

dalam kegiatan pembelajaran di kelas lain.  
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2. Pembelajaran matematika dengan Model Matematika Realistik (Matre) dapat diterapkan 

dalam materi-materi lain pada mata pelajaran Matematika.  

3. Penerapan pembelajaran matematika dengan Model Matematika Realistik (Matre) perlu 

mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan secara cermat dan 

maksimal, sehingga pelaksanaan dapat lebih efektif dan memberi hasil yang maksimal. 
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