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ABSTRAK 

       Sering didengar bahwa matematika adalah ratunya ilmu. Siswa kesulitan 

dalam menyelesaikan permasalahan bentuk pecahan. Diperlukan suatu upanya 

pembelajaran matematika yang bersifat realistik. Salah satu pendekatan adalah 

pendidikan matematika realistik (Realistic Mathematcs Education) atau disigkat 

RME. 

 

Kata kunci: Pendekatan Realistic Mathematcs Education (RME), menyelesaikan 

perasalahan  soal bentuk pecahan. 

 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

       Matematika adalah ilmu yang memiliki kecendrungan deduktif, 

aksiomatik, dan abstrak(fakta, konsep, dan prinsip). Karakteristik matematika 

itulah yang menyebabkan matematika itu pelajaran yang sulit dan pelajaran 

yang gak disukai oleh siswa.  

       Jenning dan Dunne (1991) kebanyakan siswa mengalami kesulitan dalam 

mengaplikasikan matematika dalam situasi kehidupan real. Hal ini yang 

menggakibatkan siswa kurang suka dengan pelajaran matematika. Guru 

dalam pembelajaran dikelas jarang mengkaitkan dengan realitas siswa. Siswa 

kurang diberi kesempatan untuk menggembangkan kemampuannya dimiliki 

oleh siswa seperti ide-ide dan konsep sendiri dalam pembelajaran 

matematika. 

       Vande Henvel Panhuizen(2000), bila siswa belajar matematika terpisah 

dari pengalaman mereka sendiri maka, siswa akan cenderung cepat lupa dan 
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tidak dapat mengaplikasikan pembelajaran matematika. Pembelajaran dikelas 

ditekankan pada sejauh mana siswa memahami konsep matematika dan 

penggalaman siswa yang telah dimiliki dalam kehidupan sehari-hari atau 

pada bidang lain yang sangat penting. 

       Selain pembelajaran matematika yang berorientasi pada kehidupan 

sehari-hari. Pembelajaran ini menggunakan konstek dunia nyata. Dengan 

demikin, pembelajaran realistik mempunyai kontribusi pada siswa sehingga 

dapat memecahkan seatu permasalahan. Pembelajaran ini sering disebut 

dengan RME (Realistic Mathematcs Education). RME pembelajaran yang 

berdasarkan suatau permasalahan dimana siswa harus dituntut lebih aktif 

menemukan konsep atau ide dalam menyelesaikan masal itu. Guru hanya 

sebagai pendamping dari proses belajar menggajar ini. 

B. Rumusan Pertanyaan 

1. Bagaimana pembelajaran RME itu? 

2. Bagaimanakah penyelesaian soal pecahan menggunakan pendekatan 

RME?  

INTI 

A. Pengertian pembelajaran RME 

       Menurut sejarah, RME merupakan suatu pendekatan matematika yang 

dikembangkan di Belanda oleh Freudenthal. RME menggabungkan 

pandangan tentang apa itu matematika, dan bagai mana matematika itu harus 

diajarkan. Freudenthal, siswa bukanlah sekedar penerima matematika siap 

saji(pasif), tetapi siswa perlu diberikan kesempatan untuk menemukan 

matematika melalui praktek yang mereka alami sendiri.  

       (Gravemerijer, 1994) RME lebih ditekankan pada aktivitas matematisari 

yang dibagi maenjadi dua(horisontal dan vertikal). Matematisari horisontal 

adalah proses penggunaan matematika sehingga siswa dapat 

mengorganisasikan dan memecahkan masalah dalam situasi nyata. 

Matematika ini dari masalah nyata ke dalam model matematika(dunia nyata 
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ke bentuk simbul). Matematisasi vertikal adalah proses menghasilkan konsep, 

prinsip, dan model). 

       (Suryanto, 2007:8) Metematika sebagi barang jadi atau sebagai sistem 

deduktif, pembelajaran matematka hanya berisi tenang menghafal aksioma, 

definisi, teorema, serta penerapan soal-soal. Pembelajaran akan lebih 

bermakna apa bila ditekankan sebagai kegiatan. kegiatan ini akan membuat 

siswa lebih paham dan lebih lama dalam ingatan. 

       Jadi pembelajaran RME adalah pembelajaran yang diawali dengan 

pemberian masalah pada siswa. Masalah yang dipakai adalah masalah dunia 

nyata yang ada hubungannya dengan keadaan lingkungan siswa, baik 

dirumah, dilingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Realitas ini 

bukan semata-mata dunia nyata, tapi bisa berdasarkan masalah yang bisa 

dinalar oleh siswa. Siswa dituntut lebih aktif dalam proses pembelajaran, 

siswa harus bisa menemukan konsep, ide atau jawaban permasalahan sendiri  

atau dengan bimbingan guru. 

       RME dimulai dengan pengajuan masalah yang kaya(rich problem), yaitu 

masalah yang dapat diselesaikan dengan berbagai cara yang beda. Karakter 

rich problem adalah. 

1. Pemecahannya mengarah pada aktifitas matematika. 

2. Pemecahannya dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan. 

3. Biasanya diambilkan dari masalah kehidupan sehari-hari. 

4. Pada dasarnya adalah masalah open-ended. 

5. Biasanya melibatkan banyak disiplin ilmu lain. 

Prinsip dalam RME, yaitu: 

1. Siswa perlu diberikan kesempatan untuk mengalami proses yang sama 

sebagaimana suatu konsep matematika ditemuka. Siswa diberikan masalah 

nyata yang memungkinkan adanya berbagai penyelesaian berbeda. 

2. Topik matematika disajikan berdasarkan dan kontribusinya pada materi 

yang akan pada saat ini dan materi ini dapat digunakan untuk materi 

berikutnya. 
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3. Siswa mengembangkan model sendiri pada saat menyelesaikan masalah 

nyata. 

Karakter RME menurut  Zulkardi(2006:4). 

1. Penggunaan real konteks sebagai titik awal dalam belajar matematika. 

2. Penggunaan model yang menekankan penyelesaian secara informal 

sebelum menggunakan cara formal atau rumus. 

3. Mengkaitkan berbagai topik dalam matematika. 

4. Penggunaan metode interaktif dalam belajar matematika. 

5. Menghargai ragam jawaban dan kontribusi siswa. 

Tujuan pembelajaran RME 

1. Matematika lebih menarik, relevan, dan bermakna, tidak terlalu formal dan 

tidak terlalu abstrak. 

2. Mempertimbangkan tingkat kemampuan siswa. 

3. Menekankan belajar matematika pada. 

4. Memfasilitasi penyelesaian masalah matematika dengan tanpa 

menggunakan penyelesaian (algoritma) yang baku. 

5. Menggunakan konstek sebagai titi awal pembelajaran matematika. 

(TIM MKPBM jurusan pendidikan matematika, 2001:125). 

Asmin(2006) menggambarkan kelebihan dan kelemahan RME. 

Kelebihan pembelajaran matematika realistik antara lain : 

1. Karena membangun sendiri pengetahuannya, maka siswa tidak pernah 

lupa. 

2. Suasana dalam proses pembelajaran menyenangkan karena 

menggunakan realitas kehidupan, sehingga siswa tidak cepat bosan 

untuk belajar matematika. 

3. Siswa merasa dihargai dan semakin terbuka, karena sikap belajar siswa 

ada nilainya. 

4. Memupuk kerjasama dalam kelompok. 

5. Melatih keberanian siswa karena siswa harus menjelaskan jawabannya. 

6. Melatih siswa untuk terbiasa berfikir dan mengemukakan pendapat. 
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7. Mendidik budi pekerti. 

Kelemahan pembelajaran matematika realistik antara lain : 

1. Karena sudah terbiasa diberi informasi terlebih dahulu maka siswa masih 

kesulitan dalam menentukan sendiri jawabannya. 

2. Membutuhkan waktu yang lama. 

3. Siswa yang pandai kadang tidak sabar menanti jawabannya terhadap 

teman yang belum selesai 

4. Membutuhkan alat peraga yang sesuai dengan situasi pembelajaran saat itu 

5. Belum ada pedoman penilaian sehingga guru merasa kesal dalam 

evaluasi/memberi nilai. 

B. Contoh-contoh Soal Pecahan 

1. Isilah titik – titik di bawah ini dengan tanda “<, >, atau = “ yang benar  

a. 4/5........7/8 dengan keteranggannya. 

Langkah yang pertama: menyamakan penyebutnya dulu. 

8

7
...........

5

4
    

40

35
........

40

32
       

40

35
....

40

32
 ( lebih dari) 

Bisa dinyataka dalam kalimat 
40

32
> 

40

35
(kurang dari) 

Bisa menggunakan bentuk desimal: 

5

4
= 0,8 < 

8

7
= 0,875 (lebih dari) 

5

4
= 0,8  > 

8

7
= 0,875 (kurang dari) 

2. Seorang mendapat upah Rp 600.000,00, 
6

1
 upahnya digunakan membayar 

sewa rumah, 
5

2
nya untuk kebutuhan makan, sisanya untuk keperluan lain. 

Berapa rupiah yang digunakan untuk keperluan lain? 

Diketahui: 

Upah total = Rp 600.000,00 

Upah sewa rumah = 
1

6
 = 

5

30
 

Kebutuhan makan = 
2

5
 = 

12

30
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Keperluan lainya =  1 −  
5

30
−  

12

30
  

                            = 
13

30
 

Jadi uang yang dipakai = 
13

30
 x Rp 600.000,00 

                                      = 13 x Rp 20.000,00 

                                      = Rp 260.000,00 

Cara lain = upah total = Rp 600.000,00 

Sewa rumah = 
1

6
 x Rp 600.000,00 = Rp 100.000,00 

Kebutuhan makan = 
2

5
 x Rp 600.000,00 = Rp 240.000,00 

Jadi uang yang dipakai = (Rp 600.000,00 - Rp 100.000,00 - Rp                                                              

240.000,00) = Rp 260.000,00. 

3. Sebuah persegi panjang  ukurannya panjang 4
3

11
 cm dan lebar 3

5

13
 cm. 

Keliling persegi panjang tersebut adalah? 

Jawab:diketahui panjang = 4
3

11
 =

47

11
 cm 

                           lebar      = 3
5

13
 = 

44

13
 cm 

   ditanya:keliling persegi panjang 

   Cara, a:menggunakan penjumlahan, 

 = 
47

11
 + 

47

11
 + 

44

13
 + 

44

13
 menyamakan penyebutnya. 

 = 
611+611 +484 +484

143
 = 

2190

143
 cm 15

45

143
 cm. 

Cara b 

masih menggunakan penjumlahan tapi memisahkan antara pecahan dan 

bilanggan bulat. 

Contoh = (3 + 
3

11
) cm 

Jadi, keliling = (3 + 3 + 4 + 4) + (
3

11
+  

3

11
+  

5

13
+

5

13
) cm 

                      = 14 + (
39 + 39 +55+55

143
) cm 

                      = 14 + (
188

143
) cm 

                      = 14 + (1 + 
45

143
) cm 
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Cara c 

menggunakan rumus, 

Jadi keliling = 2 x (panjang + lebar) cm 

                     = 2 x  
47

11
+  

44

13
  cm 

                    = 2 x  
611+484

143
  cm 

                    = 2 x  
1095

143
 cm 

                    =  
2190

143
 cm   

                    = 15
45

143
 cm 

 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

       Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan pembelajaran 

menggunakan pendekatan RME, menuntut siswa lebih aktif dalam 

pembelajaran matematika. Siswa diharapkan gak takut atau minder dengan 

pelajaran matematika. Pembelajaran RME diharapkan bisa menjadi sebuah 

pembelajaran yang membuat siswa lebih senang dan tidak mudah cepat lupa 

dengan apa yang siswa dapat saat belajar matematika. 

B. Saran 

       Untuk para guru kedepannya agar lebih sering memperhatikan untuk setiap 

sistem pembelajaran yang dilaksanakan agar dapat memberikan dampak yang 

positif ke siswa. Sehingga materi yang diberikan ke siswa mudah dicerna dan 

lebih bermakna khususnya dalam pembelajaran matematika. 

       Harapan kedepannya semoga proposal ini dapat bermanfaat bagi berbagai 

kalangan khususnya dalam proses belajar mengajar. Penulis menyadari bahwa 

banyak kekurangan dari proposal ini, mengingat terbatasnya ilmu yang penulis 

miliki. Diharapkan saran dan kritik guna menyempurnakan. Amin 
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