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ABSTRACT
This study aims (1) to compare the effectiveness of the use of realistic mathematics instruction approach
and hands-on instruction approach, in terms of understanding of mathematical concepts, (2) determine the
effect of different stages of cognitive development in students' understanding of mathematical concepts,
and (3) to determine the effect of the interaction between the application of mathematics instruction
approach (realistic and straight) and the level of cognitive development of the students' understanding of
mathematical concepts fifth grade elementary school.
Quasi-experimental study with a pretest-posttest design nonequivalent control group design to achieve
these objectives. With the number of students involved in this study were 173 students (84 students
experiment group and a control group of 89 students). The data in this study were collected using two
types of instruments, namely: (1) the instrument level of cognitive development, and (2) understanding of
the concept of the instrument, then the data were analyzed descriptively and Analysis of Variance
(ANOVA) 2x3 factorial.
The results showed that: (1) the use of realistic mathematics instruction provide an understanding of math
concepts elementary school students better than those using direct mathematical instruction, (2) a group
of students who have high levels of cognitive development stages have a concrete understanding of
mathematical concepts better than group of students who have high levels of cognitive development of
pre-operational phase, and phase transitions (from pre-operational to concrete operational stage) (3) a
strategy of instruction and level of cognitive development showed no interaction effect on students'
understanding of math concepts elementary school class V.

Keywords: realistic instruction, direct instruction, level of cognitive development, mathematics concepts
understanding

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan (1) untuk membandingkan efektivitas penggunaan pendekatan

pembelajaran matematika realistik dan pendekatan pembelajaran langsung, dilihat dari pemahaman
konsep matematika, (2) mengetahui pengaruh tahap perkembangan kognitif yang berbeda pada siswa
terhadap pemahaman konsep matematika, dan (3) untuk mengetahui pengaruh interaksi antara penerapan
pendekatan pembelajaran matematika (realistik dan langsung) dan tingkat perkembangan kognitif
terhadap pemahaman konsep matematika siswa kelas V sekolah dasar.

Penelitian kuasi eksperimen dengan rancangan pretes-posttest nonequivalent kontrol group design
dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan jumlah siswa yang dilibatkan dalam penelitian ini
sebanyak 173  siswa (kelompok Eksperimen 84 siswa dan kelompok kontrol 89 siswa). Data dalam



penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan dua jenis instrumen, yaitu: (1) instrumen tingkat
perkembangan kognitif, dan (2) instrumen pemahaman konsep, Kemudian data tersebut dianalisis secara
deskriptif dan Analysis of Variance (Anova) faktorial 2x3.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) penggunaan pembelajaran matematika realistik
memberikan pemahaman konsep matematika siswa sekolah dasar yang lebih baik dibandingkan dengan
yang menggunakan pembelajaran matematika langsung, (2) kelompok siswa yang memiliki tingkat
perkembangan kognitif tahap konkret mempunyai pemahaman konsep matematika yang lebih baik
daripada kelompok  siswa yang memiliki tingkat perkembangan kognitif tahap pra-operasional, maupun
tahap transisi (dari tahap pra operasional ke tahap operasional konkret) (3) srategi pembelajaran dan
tingkat perkembangan kognitif menunjukkan tidak adanya pengaruh interaksi terhadap pemahaman
konsep matematika siswa sekolah dasar kelas V.
Kata Kunci: Pembelajaran realistik, pembelajaran langsung, tingkat perkembangan kognitif,

pemahaman konsep matematika.

Pembelajaran merupakan serangkaian tindakan yang dirancang untuk mendukung terjadinya

proses belajar pada siswa. Beberapa pengertian pembelajaran seperti yang dikemukakan  oleh Woolfolk

(2004) mendefinisikan pembelajaran merupakan suatu proses, dimana pengalaman-pengalaman

menghasilkan suatu perubahan permanent dalam pengetahuan atau tingkah laku,  Degeng (1997)

mendefinisikan pembelajaran sebagai upaya untuk membelajarkan siswa, definisi-definisi tersebut

mengandung makna bahwa dalam pembelajaran ada kegiatan merancang, menetapkan, mengembangkan

strategi yang akan digunakan untuk mencapai hasil belajar yang diinginkan. Kegiatan-kegiatan ini

merupakan kegiatan pokok dalam suatu pembelajaran. Dalam proses pembelajaran perencanaan (design)

sebagai upaya untuk membelajarkan siswa. Reigeluth (1983) mengatakan bahwa hasil belajar berkaitan

dengan interaksi antara metode, kondisi pembelajaran dan karakteristik siswa, dengan demikian ciri-ciri

pembelajaran adalah: (1) perubahan itu terjadi secara sadar, (2) perubahan itu bersifat kontinyu dan

fungsional, (3) perubahan itu bersifat positif dan aktif, (4) perubahan itu bukan bersifat sementara, (5)

perubahan itu memiliki tujuan dan terarah, dan (6) perubahan itu mencakup seluruh aspek tingkah laku.

Siswa sekolah dasar berada pada rentangan usia dini, pada umumnya tingkat perkembangannya

masih melihat segala sesuatu sebagai satu keutuhan serta mampu memahami hubungan antara konsep

secara sederhana. Proses belajar masih bergantung kepada objek-objek konkret dan pengalaman yang



dialami secara langsung. Sependapat dengan hal itu Kovalik & Olsen (1994) menyatakan bahwa siswa

SD memiliki ciri-ciri utama yang spesifik yaitu:  (1) pada umumnya mereka masih melihat segala sesuatu

sebagai suatu keutuhan, (2) perkembangan fisiknya tidak pernah bisa dipisahkan dengan perkembangan

mental, sosial, dan emosional, dan (3) perkembangan itu akan terpadu dengan kehidupan, pengalaman,

dan lingkungan.

Teori belajar kognitif lebih menekankan pada belajar merupakan suatu proses yang terjadi dalam

akal pikiran manusia. Seperti juga diungkapkan oleh Winkel (1996) bahwa “Belajar adalah suatu aktivitas

mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan

perubahan-perubahan dalam pengetahuan pemahaman, keterampilan dan nilai sikap. Perubahan itu

bersifat secara relatif dan berbekas”.  Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya belajar adalah

suatu proses usaha yang melibatkan aktivitas mental yang terjadi dalam diri manusia sebagai akibat dari

proses interaksi aktif dengan lingkungannya untuk memperoleh suatu perubahan dalam bentuk

pengetahuan, pemahaman, tingkah laku, keterampilan dan nilai sikap yang bersifat relatif dan berbekas.

Menurut Munari (2000) Teori perkembangan kognitif yang dipopulerkan oleh Piaget banyak

berpengaruh dalam dunia pendidikan. Pemikiran Psikolog Swis Jean Piaget (yang hidup pada 1896-

1980), tentang tahap-tahap perkembangan kognitif sering dijadikan referensi dalam menyusun kurikulum,

memilih bahan ajar, dan memilih metode pembelajaran. Melalui observasinya, Piaget meyakini bahwa

perkembangan kognitif terjadi dalam empat tahapan, masing-masing tahap berhubungan dengan usia dan

tersusun dari jalan pemikiran yang berbeda-beda. Tahapan perkembangan kognitif anak yang

dipublikasikan oleh Piaget adalah: (1) tahap sensori motor, (2) tahap pra operasional, (3) tahap tahap

operasional konkret, dan (4) tahap operasional formal.

Gravemeijer (1994) mendefinisikan bahwa matematika sebagai aktivitas manusia berarti siswa

sebagai manusia harus diberikan kesempatan untuk menemukan kembali ide dan konsep matematika



dengan bimbingan orang dewasa. Upaya ini dilakukan melalui penjelajahan berbagai situasi dan

persoalan-persoalan realistik. Prinsip penemuan kembali dapat diinspirasi oleh prosedur-prosedur

pemecahan informal, sedangkan proses penemuan kembali menggunakan konsep matematisasi. Lebih

lanjut Treffers (Zulkardi, 2008) klasifikasi pendidikan matematika berdasarkan matematisasi horizontal

dan vertikal dibagi ke dalam empat tipe: (1) pendekatan traditional (Mechanistic), yang didasarkan pada

drill-practice dan pola atau pattern, yang menganggap orang seperti komputer atau suatu mesin

(mekanik), (2) dunia adalah realitas (Empiristic), dimana siswa dihadapkan dengan situasi dimana mereka

harus menggunakan aktivitas matematisasi horisontal. Treffer (1991) mengatakan bahwa pendekatan ini

secara umum jarang digunakan dalam pendidikan matematika, (3) Matematika modern (Structuralist),

didasarkan pada teori himpunan dan game yang bisa dikategorikan ke horizontal mathematization tetapi

di tetapkan dari dunia yang dibuat secara ‘ad hoc’, yang tidak ada kesamaan dengan dunia siswa, dan (4)

pendekatan yang menggunakan suatu situasi dunia nyata (Realistik), yaitu atau suatu konteks sebagai titik

tolak dalam belajar matematika.

Karakteristik Pembelajaran Matematika Realistik

Karakteristik Pembelajaran Matematika Realistik adalah menggunakan: konteks dunia nyata, model-

model, produksi dan konstruksi siswa, interaktif, dan keterkaitan (intertwinment) (Treffers, 1991; Van

den Heuvel-Panhuizen, 1998).

Pembelajaran Matematika Realistik, pembelajaran diawali dengan masalah matematika realistik

(dunia nyata), sehingga memungkinkan mereka menggunakan pengalaman sebelumnya secara langsung.

Proses penyarian (inti) dari konsep yang sesuai dari situasi nyata dinyatakan oleh De Lange (1987)

sebagai matematisasi konseptual. Melalui abstraksi dan formalisasi siswa akan mengembangkan konsep

yang lebih komplit. Kemudian, siswa dapat mengaplikasikan konsep-konsep matematika ke bidang baru

dari dunia nyata (applied mathematization). Oleh karena itu, untuk menjembatani konsep-konsep



matematika dengan pengalaman anak sehari-hari perlu diperhatikan matematisasi pengalaman sehari-hari

(mathematization of everyday experience) dan penerapan matematika dalam kehidupan sehari-hari

(Bonotto, 2010). Gambar berikut menunjukkan dua proses matematisasi yang berupa siklus di mana

dunia nyata tidak hanya sebagai sumber matematisasi, tetapi juga sebagai tempat untuk mengaplikasikan

kembali matematika.

Gambar 1. Konsep Matematisasi (De Lange, 1987)

Karakteristik Strategi Pembelajaran Langsung

Strategi pembelajaran langsung adalah strategi pembelajaran yang menggunakan pendekatan

terpisah, maksudnya tiap-tiap fakta/ konsep diajarkan secara terpisah dengan metode ekspositori. Strategi

pembelajaran langsung secara khusus dirancang untuk memudahkan siswa untuk belajar dengan

pengetahuan prosedural dan pengetahuan deklaratif yang dapat diajarkan secara terstruktur (langkah-

demi-langkah). Arends (2010) menyatakan direct instruction is ateacher-centered model that has five

steps: establishing set, explanation and/or demonstration, guided practice, feedback, and extended

practice a direct instruction lesson requires careful orchestration by the teacher and a learning

environment that businesslike and task-oriented.

Pengajaran langsung adalah model berpusat pada guru yang memiliki lima langkah: (1)

menyampaikan tujuan dan menyiapkan siswa, (2) mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan, (3)

Dunia nyata

Abstraksi dan formalisasi

Matematisasi dan refleksiMatematisasi dalam aplikasi



membimbing praktek, (4) mengecek pemahaman dan memberikan umpan balik, dan (5) memberikan

kesempatan untuk pelatihan lanjutan dan penerapan. Hakikat mengajar menurut pandangan ini adalah

menyampaikan informasi mengenai bahan pengajaran dalam bentuk penjelasan dan penuturan secara

lisan (Sunismi, 2011).

Tingkat Perkembangan Kognitif

Salah satu karakteristik siswa yang berpengaruh dalam proses belajar adalah tingkat

perkembangan kognitif. Tuddenham, dalam Ardhana (1983: 34) mengatakan bahwa teori perkembangan

kognitif Piaget tentang perkembangan kognitif anak merupakan aspek uang paling terkenal jika

dibandingkan dengan karya-karyanya yang lain. Menurut Piaget, setiap individu mengalami empat

periode perkembangan intelektual. Keempat periode itu adalah: (1) periode sensori motor, 0 - 2 tahun, (2)

periode pra operasional, 2 – 7 tahun, (3) periode operasional konkret, 7 – 12 tahun, dan (4) periode

operasional formal, 11 – dewasa. Usia yang tertulis di belakang setiap periode hanya merupakan

aproksimasi (perkiraan), tetapi setiap anak pasti melalui setiap periode walaupun dengan kecepatan yang

berbeda-beda. Misalnya, anak yang berumur 5 tahun mungkin sudah berada pada tahap operasional

konkret, sedangkan ada anak yang sudah berumur 8 tahun masih berada pada tahap pra-operasional.

Namun demikian urutan tahap-tahap perkembangan intelektual yang dilalui sama untuk semua anak.

Struktur kognitif merupakan mental framework yang dibangun seseorang dengan mengambil

informasi dari lingkungan dan menginterpretasikannya, mereorganisasikannya serta

mentransformasikannya (Flavell, 1996). Dua hal penting yang harus diingat tentang membangun struktur

kognitif: (a) seseorang terlibat secara aktif dalam membangun proses, (b) Lingkungan dimana seseorang

berinteraksi penting untuk perkembangan struktural, Piaget tidak melihat struktur kognitif sebagai

mekanisme biologis lahiriah. Anak-anak secara perlahan dan bertahap membangun cara pandang mereka

sendiri terhadap realita. Pembentukan struktur kognitif mulai pada awal kehidupan segera setelah bayi



mulai memiliki pengalaman dengan lingkungan, tetapi bukankah seorang bayi yang baru lahir belum

memiliki pengalaman apapun terhadap lingkungan? Piaget percaya bahwa seorang bayi yang tidak

berpengalaman penuh memiliki struktur yang sudah terbentuk yang memprogramkan mereka untuk

berinteraksi dengan lingkungan, ini yang disebut struktur fisik, seperti sistem syaraf dan otak manusia

serta organ-organ sensorik spesifik, dan refleks-refleks yang disebut sebagai “automatic behavioral

reactions”. Bayi melatih struktur-struktur ini dalam interaksi dengan lingkungan dan memulainya dengan

segera untuk mengembangkan struktur kognitif: (1) Isi (content), yaitu pola tingkah laku spesifik tatkala

individu menghadapi sesuatu masalah. Piaget melihat “isi” kurang penting dibanding dengan struktur dan

fungsinya, Bila isi adalah “apa” dari inteligensi, sedangkan “bagaimana” dan “mengapa” ditentukan oleh

kognitif atau intelektual, (2) Fungsi (function).Semua organisme hidup yang berinteraksi dengan

lingkungan mempunyai fungsi melalui proses organisasi dan adaptasi. Adaptasi terhadap lingkungan

terjadi dalam 3 cara: (a) organisme memanipulasi dunia luar dengan cara membuatnya menjadi serupa

dengan dirinya, Proses ini disebut dengan asimilasi, yaitu sesuatu diambil dari dunia luar dan

mencocokkannya ke dalam struktur yang sudah ada. (b) organisme memodifikasi dirinya sehingga

menjadi lebih menyukai lingkungannya (akomodasi) yaitu ketika seseorang mengakomodasi sesuatu,

mereka mengubah diri mereka sendiri untuk memenuhi kebutuhan eksternal. (c) Melalui kedua proses

penyesuaian tersebut, sistem kognisi seseorang berubah dan berkembang sehingga bisa meningkat dari

satu tahap ke tahap di atasnya. Proses penyesuaian tersebut dilakukan seorang individu umtuk mencapai

keadaan equilibrium, yaitu berupa keadaan seimbang antara struktur kognisinya dengan pengalamannya

di lingkungan. Dengan demikian, kognisi seseorang berkembang bukan karena menerima pengetahuan

dari luar secara pasif tapi orang tersebut secara aktif mengkonstruksi pengetahuannya.

Keterkaitan antara Strategi Pembelajaran dengan Pemahaman konsep Matematika

Anak-anak pada tahap operasi konkret mulai dapat menerima pandangan orang lain, bahasa yang

digunakan sudah komunikatif, sanggup melakukan transformasi (penyusunan, pengelompokan



konservasi). Untuk pertama kalinya anak dapat membentuk relasi kelompok dan mengerti bahwa

beberapa kelompok dapat dimasukkan ke dalam kelompok lainnya. Anak pada ini telah mengembangkan

tiga macam operasi-operasi, yaitu: (1) Reversibilitas, merupakan kriteria utama untuk berpikir

operasional, (2) Asosiasifitas, merupakan kombinasi dua unsur atau lebih dapat ditukar algoritma

penyelesaiannya, dengan perkataan lain, operasi yang meliputi beberapa kelompok yang dikombinasikan

menurut sebarang urutan, dan (3) Identitas, merupakan operasi matematis di mana diantara unsur- unsur

suatu kelompok terdapat satu unsur nol, sehingga setiap unsur kalau dikombinasikan dengan unsur

identitas hasilnya suatu jumlah dapat dinolkan dengan mengkombinasikan lawannya.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk menguji pengaruh strategi pembelajaran Pembelajaran Matematika

Realistik, Pembelajaran Langsung dan tingkat perkembangan kognitif terhadap pemahaman konsep

matematika siswa Kelas V Sekolah Dasar. Secara operasional, tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk

membandingkan efektivitas penggunaan pendekatan pembelajaran matematika realistik dan pendekatan

pembelajaran langsung, dilihat dari pemahaman konsep siswa kelas V sekolah dasar, (2) mengetahui

pengaruh tahap perkembangan kognitif yang berbeda pada siswa (tahap pra operasional, tahap transisi

dan tahap operasional konkret) terhadap pemahaman konsep matematika siswa kelas V sekolah dasar, dan

(3) Untuk mengetahui pengaruh interaksi antara penerapan pendekatan pembelajaran matematika

(realistik dan langsung) dengan tingkat perkembangan kognitif terhadap pemahaman konsep matematika

siswa kelas V sekolah dasar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain eksperimen semu pretest-posttest nonequivalent control

group design (Tuckman, 1999). Eksperimen faktorial 2 x 3 yang digunakan mengikuti pola sebagaimana

ditunjukkan pada tabel 3.1. Melalui rancangan faktorial seperti ini akan dapat ditentukan pengaruh utama

dan pengaruh interaksi dari semua variabel perlakuan.



Tabel 3.1. Rancangan Eksperimen Faktorial 2x3

Strategi Pembelajaran
Tingkat Perkembangan Kognitif

Pra_Operasional Transisi Operasional
Konkret

Pembelajaran Matematika
Realistik

(X1)

1.1.1,
1.1.2,

1.1.3,
.
.
1.1.13

1.2.1,
1.2.2,

1.2.3,
.
.
1.2.43

1.3.1,
1.3.2,

1.3.3,
.
.
1.3.28

Pembelajaran Matematika
Langsung

(X2)

2.1.1,
2.1.2,

2.1.3,
.
.
2.1.12

2.2.1,
2.2.2,

2.2.3,
.
.
2.2.47

2.3.1,
2.3.2,

2.3.3,
.
.
2.3.30

Keterangan:
111 : Pemahaman Konsep Kelompok Pembelajaran Realistik pada Tahap Pra-Operasional
121 : Pemahaman Konsep Kelompok Pembelajaran Realistik pada Tahap Transisi
131 : Pemahaman Konsep Kelompok Pembelajaran Realistik pada Tahap Konkret
211 : Pemahaman Konsep Kelompok Pembelajaran Langsung pada tahap pra Operasional
221 : Pemahaman Konsep Kelompok Pembelajaran Langsung pada Tahap Transisi
231 : Pemahaman Konsep Kelompok Pembelajaran Langsung pada Tahap pra Operasional

Hubungan konseptual antar variabel dalam penelitian ini ditunjukkan pada gambar 3.2.

Gambar 3.2. Hubungan Konseptual Antar Variabel Penelitian

Interaksi Variabel Bebas danVariabel
Moderator

Pembelajaran Matematika Realistik vs.
Pembelajaran Matematika Langsung dan

tingkat Perkembangan Kognitif

Variabel Moderator
Tingkat Perkembangan Kognitif:

1. Pra Operasional
2. Transisi (dari Pra operasional ke Konkret)
3. Operasional Konkret

Variabel Bebas
Strategi Pembelajaran:

1. Pembelajaran Matematika Realistik
2. Pembelajaran Langsung

Variabel Terikat
Pemahaman Konsep

Matematika



Variabel Bebas (Independent Variable), Strategi pembelajaran dalam penelitian ini terdiri atas dua

dimensi, yaitu (1) strategi pembelajaran Matematika Realistik (MR), dan (2) strategi pembelajaran

Langsung. Variabel Moderator, Variabel moderator penelitian ini adalah tingkat perkembangan

kognitif. Perkembangan kognitif ini dibedakan berdasarkan konsep Sund (1976), yaitu (1) perkembangan

kognitif tahap pra operasional, (2) perkembangan kognitif tahap transisi, dan (3) perkembangan kognitif

tahap operasional konkret. Pengelompokkan perkembangan kognitif menggunakan tes perkembangan

kognitif Concrete-Operational Reasoning Test a la Piaget yang dikembangkan oleh Sund (1976: 154-

165), dan Variabel Terikat (Dependent Variabel), adalah pemahaman konsep matematika siswa kelas V

Sekolah Dasar.

Subjek Penelitian, subjek penelitian ini adalah Siswa kelas lima SD yang ada di Gugus Sekolah III

wilayah Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo. Pemilihan subjek penelitian dilakukan dengan

menggunakan teknik cluster random sampling, dimana yang dirandom adalah sepuluh SD yang berada di

Gugus III sekolah dasar yang ada di Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo. Dari sepuluh Sekolah

yang ada di gugus III, dipilih empat sekolah secara random yaitu: (1) SD Negeri Becirongengor, (2) SD

Negeri Karangpuri 1, (3) SD Negeri Sawocangkring, dan (4) SD Negeri Lambangan, kelas V semester 1

tahun pelajaran 2013/ 2014. Penelitian ini melibatkan enam kelas kelompok subjek. Pengambilan enam

kelas sebagai subjek dalam penelitian ini digunakan teknik cluster random sampling (Ardhana 1987).

Sebaran subjek penelitian dikelompokkan berdasarkan perlakuan dan tingkat perkembangan

kognitif a’la Piaget seperti terlihat pada Tabel 3.2 berikut.

Tabel. 3.2.  Sebaran Subjek Penelitian Berdasarkan Perlakuan dan Tingkat Perkembangan Kognitif

Tingkat perkembangan
Kognitif Pra

Operasi
-onal

Transisi Konkret JumlahPendekatan
Pembelajaran Nama Sekolah Kelas

Eksperimen/
Matematika

Realistik

SDN Becirongengor V A 4 12 8 24
84SDN Karangpuri 1 V 6 21 15 42

SDN Sawocangkring V B 3 10 5 18
Jumlah (E) 13 43 28



Kontrol/
Pembelajaran

Langsung

SDN Becirongengor V B 3 14 9 26
89SDN Lambangan V 5 24 15 44

SDN Sawocangkring VA 4 9 6 19
Jumlah (K) 12 47 30

Jumlah Seluruhnya (E+K) 25 90 58 173

Analisis Data, Analisis data dilakukan setelah data penelitian terkumpul. Data yang dikumpulkan dalam

penelitian ini diolah secara statistik inferensial dengan menggunakan teknik analisis varian (Anova) dua

jalur 2x3. Sebagai statistik parametrik, analisis varian dikembangkan dari asumsi-asumsi keparametrikan.

Asumsi-asumsi keparametrikan tersebut adalah (1) sampel harus berasal dari populasi yang

terdistribusikan secara normal atau asumsi normalitas, (2) nilai-nilai varian dalam kelompok-kelompok

sampel harus homogen, atau asumsi homogenitas, (3) data yang akan diolah harus berskala interval atau

rasio, dan (4) sampel penelitian harus diambil secara random (Salkind, 2006; Sugiyono, 2008; Supranto,

2010).

HASIL PENELITIAN

Deskripsi Subjek Penelitian, Sebaran subjek penelitian dikelompokkan berdasarkan perlakuan dan

tingkat perkembangan kognitif, seperti terlihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1.  Sebaran Subjek Penelitian Berdasarkan Perlakuan dan  Tingkat   Perkembangan Kognitif

Strategi
Pembelajaran Sekolah

Tingkat Perkembangan Kognitif
JumlahPra_Operasional Transisi Operasional

Konkret
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Realistik
(X1)

Kelas VA SD.
Becirongengor 4 12 8 24

Kelas V SD
Karangpuri 6 21 15 42

Kelas VB SD
Sawocangkring 3 10 6 18

Total (X1) 13 43 28 84
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Langsung
(X2)

Kelas VB SD.
Becirongengor 3 14 9 26

Kelas V SD
Lambangan 5 24 15 44

Kelas VA SD
Sawocangkring 4 9 6 19

Total (X2) 12 47 30 89



Jumlah Subjek Penelitian
(X1)+ (X2)

25 90 58 173

Deskripsi Hasil Prates Pemahaman Konsep Matematika, deskripsi data hasil prates pemahaman

konsep matematika pada kelompok perlakuan pada masing-masing Tingkat perkembangan kognitif, dapat

dilihat pada Tabel  4.2 berikut ini.

Tabel 4.2.  Sebaran Skor Prates Pemahaman Konsep Berdasarkan Kelompok
Perlakuan dan Tingkat Perkembangan Kognitif

Strategi
Pembelajaran Kelas Mean Standart Defiasi Jumlah Siswa

Realistik

Pra_Operasional 45,7692 9,9156 14

Transisi 42,9651 9,0016 44

Operasional
Konkret

46,8519 4,8829 28

Total 44,7353 8,0920 86

Langsung

Pra_Operasional 40,6818 8,4477 12

Transisi 43,3152 8,6129 47

Operasional
Konkret

51,8103 8,6318 30

Total 45,8239 9,8094 89

Untuk mengetahui kesetaraan hasil prates pada kedua kelompok tersebut dilakukan analisis

secara statistik dengan uji t (Independen-Samples T Tes ditunjukkan pada tabel 4.3.

Tabel 4.3.  Hasil Uji Kesetaraan Dua Kelompok Perlakuan
(Independen-Samples T Tes).

Levene's Test for
Equality of
Variances

t-test for Equality of Means

F Sig. t df Sig. (2-
tailed)

PEMAHAMAN
KONSEP
MATEMATIKA

Equal variances
assumed 5.385 .201 -.816 173 .416

Equal variances
not assumed -.818 168.860 .414

Deskripsi Hasil Pascates Pemahaman Konsep Matematika

Deskripsi hasil pascates pemahaman konsep disajikan dalam Tabel 4.4.

Tabel 4.4.  Deskripsi Hasil Prates dan Pascates Pemahaman Konsep Matematika.



Strategi
pembelajaran

Tingkat
Perkembangan

Kognitif

Nilai rata-rata
Ket.

Prates N Pascates N
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Pembelajaran
Realistik

Pra_Operasional 45,77 14 77.31 13 - (1)
Transisi 42,96 44 81.05 43 - (1)
Operasional Konkret 46,85 28 83.48 28
Total 44,73 86 81.28 84

Pembbelajaran
Langsung

Pra_Operasional 40,68 12 70.21 12
Transisi 43,32 47 78.35 47
Operasional Konkret 51,81 30 78.75 30
Total 46,02 89 77.39 89

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Total

(Pembelajaran
Realistik +

Pembelajaran
Langsung)

Pra_Operasional 44.20 26 73.90 25
Transisi 43.17 91 79.64 90
Operasional Konkret 49.48 59 81.03 58
Total

45.39
175 79.28 173

Sedangkan rata-rata pemahaman konsep, baik untuk kelompok matematika realistik maupun

untuk kelompok pembelajaran langsung, yang dikelompokkan berdasarkan tahap perkembangan kognitif,

dikemukakan pada tabel 4.5.

Tabel 4.5.    Deskripsi Hasil Pascates berdasarkan Nilai Rata-rata Pemahaman  Konsep Matematika

Tingkat Perkembangan
Kognitif

Nilai Rata-rata Pemahaman Konsep

NPembelajaran Mat.
Realistik

Pembelajaran
Langsung

Pra_Operasional 77.31 70.21 25
Transisi 81.05 78.35 90
Operasional Konkrit 83.48 78.75 58
Keseluruhan Subjek 81.28 77.39 173

Penggambaran lebih jelas tentang hasil pascates pemahaman konsep berdasarkan strategi

pembelajaran dapat dilihat dalam gambar 4.1 berikut.



Gambar 4.1: Grafik Hasil Pascates Pemahaman Konsep Berdasarkan Pendekatan Pembelajaran

Sedangkan untuk mengetahui nilai rata-rata pascates berdasarkan tingkat perkembangan kognitif

dapat dilihat pada gambar 4.2 berikut ini.

Gambar 4.2: Grafik Hasil Pascates Pemahaman Konsep Berdasarkan Tingkat Perkembangan
Kognitif

Pengujian Asumsi dan Pengujian Hipotesis Penelitian,

Uji Normalitas, uji normalitas berikut ini akan dilakukan terhadap skor pascates pemahaman konsep

untuk semua kelompok perlakuan. Hasil uji one-sample Kolmogorov-Smirnov Test disajikan pada Tabel

4.7 berikut ini.

Tabel 4.7.  Hasil Uji Normalitas data Pascates Pemahaman Konsep Kelompok
Perlakuan (One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test)

MATEMATIKA
REALISTIK

PEMBELAJARA
N LANGSUNG

N 84 89
Normal Parametersa,b Mean 81.280 77.3876

Std. Deviation 7.8913 7.42300



Most Extreme
Differences

Absolute .085 .080
Positive .049 .064
Negative -.085 -.080

Test Statistic .085 .080
Asymp. Sig. (2-tailed) .195c .200c,d

Uji Homogenitas, Hasil uji homogenitas matriks varians- kovarians dengan menggunakan metode Box’s

M Test disajikan pada Tabel  dan uji homogenitas varians dilakukan dengan menggunakan Levene’s Test

disajikan pada Tabel 4.8  berikut ini.

Tabel 4.8.  Hasil Uji Homogenitas Varian-kovarians dengan Levene's Test of Equality of
Error Variancesa

Dependent Variable:   PEMAHAMAN KONSEP
MATEMATIKA

F df1 df2 Sig.

2.045 5 167 .075

Pengujian Hipotesis Penelitian, Hasil uji Anava terdiri dari dua bagian, yaitu: (1) hasil uji anava untuk

melihat apakah ada perbedaan variabel terikat secara bersama-sama pada kelompok perlakuan, dan (2)

hasil uji pengaruh antar subyek (Test of Between Subject Effects) untuk melihat adanya perbedaan

variabel terikat secara individual pada kelompok perlakuan. Hasil uji multivariate ditunjukkan pada Tabel

4.9.

Tabel 4.9.  Hasil Uji Analisis Varian Dua Jalur (Tests of Between-Subjects Effects)

Dependent Variable:   PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIKA

Source
Type III
Sum of
Squares

df Mean
Square F Sig.

Corrected Model 1715.703a 5 343.141 6.398 .000
Intercept 803756.176 1 803756.176 14986.613 .000

STRATEGIPEMBELAJARAN 770.651 1 770.651 14.369 .000
TINGKATPERKEMBANGANKO
GNITIF 971.918 2 485.959 9.061 .000

STRATEGIPEMBELAJARAN *
TINGKATPERKEMBANGANKO
GNITIF

105.911 2 52.956 .987 .375

Error 8956.479 167 53.632
Total 1097962.500 173
Corrected Total 10672.182 172

a. R Squared = .161 (Adjusted R Squared = .136)
Berdasarkan Tabel 4.9, (1) nilai probabilitas strategi pembelajaran adalah 0,000 (< 0,05),

sehingga hipotesis nol ditolak, hal ini berarti ada perbedaan pemahaman konsep matematika siswa SD

kelas V antara kelompok siswa yang belajar melalui pendekatan Matematika Realistik dan kelompok



siswa yang belajar melalui pendekatan pembelajaran langsung, (2) nilai probabilitas tahap perkembangan

kognitif (pra-operasional, transisi dan operasional konkret) adalah 0,000 (< 0,05), sehingga hipotesis nol

ditolak. Hal ini berarti ada perbedaan pemahaman konsep matematika siswa SD kelas V antara siswa

dengan tingkat perkembangan kognitif  yang berbeda (siswa pada tahap pra-operasional, transisi dan

siswa pada tahap operasional konkret), dan (3) nilai probabilitas interaksi pendekatan pembelajaran dan

tingkat perkembangan kognitif pada pascates pemahaman konsep matematika adalah sebesar 0,375 (jauh

lebih tinggi dari 0,05). Berarti tidak ada interaksi antara pendekatan pembelajaran matematika

(matematika realistik dan pembelajaran langsung) dengan tingkat perkembangan kognitif (siswa pada

tahap pra-operasional, transisi dan siswa pada tahap operasional konkret) terhadap pemahaman konsep

matematika siswa SD kelas V.

Gambaran lebih jelas mengenai pola interaksi strategi pembelajaran dan tingkat perkembangan

kognitif pada pascates pemahaman konsep matematika dapat dilihat dalam Gambar 4.3.

Gambar 4.3. Pola interaksi antara Pendekatan pembelajaran dan Tingkat perkembangan
Kognitf terhadap Pemahaman Konsep Matematika.

SIMPULAN  DAN SARAN



Simpulan, berapa kesimpulan hasil penelitian sebagai berikut: (1) Penggunaan strategi pembelajaran

realistik memberikan pemahaman konsep matematika siswa yang lebih tinggi daripada penggunaan

strategi pembelajaran langsung dalam pembelajaran matematika kelas V Sekolah dasar, (2) Penggunaan

strategi pembelajaran realistik memberikan pemahaman konsep matematika yang lebih tinggi daripada

penggunaan strategi pembelajaran langsung dalam pembelajaran matematika kelas V Sekolah Dasar, dan

(3) Tingkat perkembangan kognitif siswa tidak memberikan pengaruh adanya hubungan antara strategi

pembelajatan realistik dan strategi pembelajaran langsung dalam memahami konsep matematika pada

siswa kelas V sekolah dasar.

Saran, Saran-saran yang akan dikemukakan dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu: (1) saran-saran

yang terkait dengan pemanfaatan hasil penelitian dalam pembelajaran matematika khusus siswa Sekolah

Dasar kelas V, dan (2) saran-saran yang terkait dengan penelitian lebih lanjut.

Saran-saran untuk Pemanfaatan dalam Pembelajaran: Jika dibandingkan dengan pendekatan

pembelajaran langsung, pembelajaran dengan pendekatan matematika realistik yang ditemukan dalam

penelitian menunjukkan ada peningkatan yang signifikan dalam pemahaman konsep bagi siswa. Karena

konsep-konsep matematika yang dipelajari dalam pendekatan matematika realistik ditemukan sendiri oleh

siswa secara aktif dan kreatif, siswa lebih berani mengungkapkan ide-ide atau pendapat yang dapat

dipertanggung-jawabkan dan siswa dapat memberikan alasannya. Guru bertugas sebagai fasilitator,

motivator, pembimbing saat siswa menyelesaikan masalah dan siswa diberi kebebasan menyelesaikan

masalah dengan caranya sendiri, kemudian dikonfrontir dengan yang lain untuk menemukan hasil yang

baik.

Saran untuk Penelitian lebih lanjut: (1) bila ada yang berminat melakukan penelitian lebih lanjut perlu

dilakukan pada siswa yang telah mencapai tingkat perkembangan berpikir yang lebih tinggi, yaitu tingkat

berpikir tahap formal, yaitu pada siswa pada jenjang sekolah lanjutan pertama, (2) perlu melibatkan



variabel-variabel yang lain yang mempunyai pengaruh, misalnya gaya belajar, IQ, motivasi berprestasi,

gaya kognitif, dan lain-lain. Variabel-variabel tersebut selaras dengan prinsip dan karakteristik

pendekatan matematika realistik, (3) Bila mengajukan masalah-masalah kontekstual atau riil sebagai awal

pembelajaran matematika realistik, hendaknya menggunakan masalah-masalah yang cukup menantang

sehingga dapat memotivasi siswa untuk belajar dengan baik, dan (4) Bila menerapkan pembelajaran

matematika realistik, guru perlu menciptakan suasana demokratis di kelas sehingga siswa tidak merasa

takut untuk secara aktif terlibat dalam proses pembelajaran, sehingg suasana demokratis artinya siswa

merasa bebas untuk aktif dalam pembelajaran tanpa merasa takut membuat kesalahan jika mereka ingin

bertanya atau menjawab pertanyaan.
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