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Pendahuluan

Kebanyakan pembelajaran yang dilaksanakan di kelas masih bersifat 

konvensional, kurang inovatif dan tidak menyentuh situasi nyata dari siswa itu 

sendiri. Dalam arti yang lebih substansial bahwa proses pembelajaran hingga saat 

ini masih memberikan dominasi guru dan kurang memberikan akses bagi siswa 

untuk berkembang secara mandiri. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan 

Dasar dan Menengah, seharusnya peran guru tak lebih dari seorang fasilitator, 

moderator atau evaluator sementara peran siswa harus lebih aktif untuk berfikir, 

memberikan argumentasinya, menjustifikasi jawaban mereka kembali, serta 

melatih nuansa demokrasi dengan menghargai strategi atau pendapat teman lain.

Dikarenakan pembelajaran yang dirasakan masih statis, klasik dan tidak 

produktif maka dibutuhkan perubahan baru yang diyakini mampu memecahkan 

masalah tersebut. Perubahan baru itu ditandai dengan ide pembelajaran inovatif. 

Pembelajaran yang inovatif merupakan pembelajaran yang memberikan dorongan 

bagi guru untuk melakukan langkah-langkah kegiatan pembelajaran dengan cara

baru agar mampu memfasilitasi siswa bukanlah sebagai objek namun harus 

sebagai subjek yang belajar secara aktif membangun pemahamannya. Siswa diberi

kesempatan untuk mengembangkan pemahamannya agar pembelajaran yang 

berlangsung menjadi lebih bermakna bagi siswa.

Mencermati hal tersebut, dengan harapan konsep matematika yang 

diajarkan bisa lebih dipahami dan dimengerti maka salah satu cara adalah dengan 

memberi kesempatan kepada siswa untuk menemukan sendiri konsep matematika 

berdasarkan pengalaman yang dimiliki oleh siswa, diantaranya dengan 

menggunakan pendekatan Pendidikan Matematika Realistik Indonesia (PMRI).

PMRI sangat cocok diterapkan di Indonesia karena menyesuaikan dengan 

karakteristik keadaan alami dan budaya di Indonesia.



Pembelajaran

Tujuan guru dalam proses pembelajaran di Indonesia selama ini adalah 

dapat mengelola kelas sedemikian rupa sehingga siswa-siswa tertib dan tenang 

mengikuti pelajaran yang disampaikan guru. Pembelajaran dianggap sebagai 

proses penyampaian fakta-fakta kepada para siswa. Siswa dianggap berhasil 

dalam belajar apabila mereka mampu mengingat banyak fakta yang diberikan oleh 

guru, dan mampu menyampaikan kembali fakta-fakta tersebut kepada orang lain, 

atau menggunakannya untuk menjawab soal-soal dalam ujian. 

Disisi lain, guru menganggap dirinya belum mengajar kalau tidak 

menjelaskan materi pelajaran kepada para siswa. Dalam pemahaman guru, 

seorang guru yang profesional adalah guru yang telah menguasai semua bahan, 

dan selama proses belajar mengajar mampu menyampaikan materi tanpa melihat 

buku pelajaran, dapat menguasai kelas serta berceramah dengan suara yang 

lantang. Materi pelajaran yang disampaikan sesuai dengan GBPP atau apa yang 

telah tertulis di dalam buku paket.

Menurut Hadi (2005) praktik pendidikan yang selama ini berlangsung di 

sekolah tersebut ternyata sangat jauh dari hakikat pendidikan yang sesungguhnya, 

yaitu pendidikan yang menjadikan siswa sebagai manusia yang memiliki 

kemampuan belajar untuk mengembangkan potensi dirinya dan mengembangkan 

pengetahuan lebih lanjut untuk kepentingan dirinya sendiri. Lebih lanjut         

Hadi (2012) menjelaskan bahwa proses pembelajaran seharusnya lebih 

menekankan pada peserta didik sebagai manusia yang memiliki potensi untuk 

belajar dan berkembang. Siswa harus aktif dalam pencarian dan pengembangan 

pengetahuan. Kebenaran ilmu tidak terbatas pada apa yang disampaikan oleh 

guru. Guru harus mengubah perannya, tidak lagi sebagai seseorang yang 

mendominasi proses pembelajaran tetapi harus menjadi fasilitator yang 

membimbing siswa ke arah pembentukan pengetahuan oleh diri mereka sendiri.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

adalah proses pemberian pengalaman belajar kepada siswa melalui berbagai

aktivitas yang terencana sehingga siswa memperoleh kompetensi tentang materi 

yang dipelajari. Dalam prosesnya, terdapat berbagai macam cara untuk 

melaksanakan pembelajaran, salah satunya melalui pendekatan PMRI.



Pendidikan Matematika Realistik Indonesia (PMRI)

PMRI diprakarsai oleh sekolompok pendidik matematika di Indonesia.

Proses pembelajaran matematika yang dilakukan secara langsung pada tahap 

formal dengan cara memberikan rumus dan mengharuskan untuk menghafalkan 

rumus tersebut tanpa adanya kegiatan bermakna telah membuat siswa takut dan 

menghindari pelajaran matematika. Hal ini menjadi salah satu alasan yang 

menyebabkan para pendidik matematika berusaha untuk melakukan reformasi 

pendidikan matematika (Sembiring, Hoogland, & Dolk, 2010).

Para matematikawan meneliti pendidikan matematika di berbagai negara 

dan memilih untuk mengembangkan bentuk Indonesia dari Realistic Mathematics 

Education (RME). Mereka memutuskan untuk membuat versi lokal dari RME. 

Mengapa harus lokal? Karena, pengalaman masa lalu (implementasi matematika 

modern) menunjukkan bahwa tidak cukup jika hanya mengimpor dan 

menyebarkan apa yang bekerja di negara lain. Kelompok matematikawan tersebut 

juga memahami bahwa reformasi top-down memiliki kesempatan keberhasilan 

yang rendah. Dalam pandangan mereka, reformasi pendidikan matematika yang 

dibutuhkan harusnya menjadi bottom-up dan mulai dari situasi Indonesia yang 

spesifik. Hal ini yang menjadi faktor dikembangkanlah pendekatan baru yakni 

pendekatan PMRI (Sembiring, Hoogland, & Dolk, 2010; Hadi, 2012).

PMRI mengacu pada konsep Freudenthal tentang matematika sebagai 

aktivitas manusia. Menurut Freudenthal dalam Hadi (2012) siswa harus terlibat 

dalam eksplorasi matematika dan harus diberikan kesempatan untuk menemukan 

kembali konsep matematika dengan menggunakan penugasan secara baik, dengan 

bantuan dari guru. Sehingga pada akhirnya matematika tidak hanya diajarkan 

kepada siswa sebagai produk yang siap pakai.

Dalam arti luas, PMRI merupakan suatu gerakan untuk mereformasi 

pendidikan matematika di Indonesia. Jadi bukan hanya suatu metode 

pembelajaran matematika, tapi juga suatu usaha melakukan transformasi sosial 

(Sembiring, 2010). Menurut Hadi (2012) penerapan pembelajaran PMRI sebagai 

suatu pendekatan dalam pendidikan matematika di Indonesia merupakan proses 

inovasi yang kompleks karena berkaitan dengan perubahan keyakinan guru, 

penerapan metode baru, dan penggunaan bahan-bahan baru.



Pembelajaran PMRI

Meskipun pembelajaran PMRI diadaptasi dari pembelajaran RME, 

namun PMRI dikembangkan menyesuaikan dengan konteks budaya lokal dan 

kondisi yang terjadi di Indonesia (Sembiring, 2010). Maka dari itu konteks yang 

dipakai dalam pembelajaran PMRI diusahakan agar berupa konteks yang pernah 

dialami oleh siswa ataupun dapat dibayangkan dalam pikiran siswa (realistic). 

Pembelajaran PMRI tidak hanya mementingkan pada hasil akhir, namun lebih 

menekankan pada proses yang terjadi selama pembelajaran berlangsung. PMRI 

lebih menekankan pada keterampilan proses, keaktifan siswa dalam berdiskusi, 

berkolaborasi, maupun berinteraksi selama proses pembelajaran berlangsung.

Suatu pembelajaran dikatakan telah menggunakan pendekatan PMRI jika 

memenuhi semua prinsip dan karakteristik PMRI. Berikut merupakan prinsip dan 

karakteristik dalam PMRI (Hadi, 2012):

Prinsip dalam pembelajaran PMRI:

1. Guided reinvention melalui progressive mathematization

Melalui penyelesaian masalah secara informal, siswa dengan sendirinya 

digiring melakukan aktivitas penemuan kembali sifat-sifat atau teori-teori 

matematika yang sudah ada. Strategi siswa untuk menyelesaikan masalah 

secara informal tersebut dapat menjadi titik awal atau pendahuluan untuk 

menyelesaikan masalah dengan prosedur yang formal.

2. Didactical phenomenology

Situasi atau fenomena yang dimengerti oleh siswa sangat penting dalam 

pelaksanaan pembelajaran untuk memudahkan siswa dalam melakukan 

langkah-langkah penyelesaiannya sehingga dari situasi di sekitar yang dapat 

dipahami siswa tersebut mereka dapat mengembangkan pemahamannya 

untuk menyelesaikan masalah yang formal.

3. Self developed models

Pengembangan model sendiri sangat penting bagi siswa yang berperan 

sebagai jembatan penghubung bagi siswa untuk memahami pengetahuan yang 

diperolehnya dari situasi real ke situasi abstrak. Siswa menggunakan model 

dalam menyelesaikan masalah matematika dengan suatu proses generalisasi 

dan formalisasi sehingga pada akhirnya akan menuju matematika formal.



Prinsip tersebut dijabarkan lagi secara lebih luas melalui karakteristiknya, yaitu:

1. Use of contexts for phenomenologist exploration

Konteks merupakan situasi realistik yang dapat dimengerti oleh siswa. 

Realistik disini berarti dapat dibayangkan atau dipahami oleh siswa. Namun 

akan jauh lebih mudah dimengerti oleh siswa jika konteks yang digunakan 

tidak hanya bisa dibayangkan tapi juga berupa suatu fenomena ataupun 

kejadian nyata yang telah diketahui oleh siswa. Konteks akan membawa 

siswa menuju pemahaman matematika dari sesuatu yang nyata bagi siswa 

menjadi sesuatu yang formal yang dapat dituliskan dengan simbol-simbol 

melalui tahap matematisasi.

2. Use of models for mathematical concept construction

Siswa seringkali mengalami kesulitan dalam belajar matematika di 

tahap formal atau seringkali kita sebut matematika abstrak, sehingga mereka 

memerlukan suatu alat yang bisa membantu mereka untuk memahami materi

yang diajarkan. Untuk itu diperlukan suatu model yang dapat digunakan 

siswa sebagai alat bantu untuk memahami masalah dalam matematika.

Penggunaan model informal ini merupakan jembatan penghubung bagi siswa 

untuk memahami masalah dari situasi real menuju matematika yang formal.

3. Use of students’ creations and contributions

Matematika yang diajarkan kepada siswa melalui PMRI bukanlah suatu 

produk formal yang sudah jadi, melainkan disajikan dalam bentuk suatu 

aktivitas bekerja yang menekankan pada matematisasi. Dari berbagai aktivitas 

yang dilakukan, siswa diajarkan untuk terus berkreasi dan berkontribusi 

dalam proses pembelajaran yang berlangsung. Kontribusi dari siswa akan 

membuat proses pembelajaran yang dilakukan menjadi lebih bermakna.

4. Students activity and interactivity in the learning process

Salah satu ciri pembelajaran berjalan secara maksimal, jika antara siswa 

yang satu dengan yang lainnya saling berinteraksi, saling berdiskusi, saling 

memberikan pendapat, saling berargumentasi, dan saling bertanya terhadap 

sesamanya. Siswa juga menyadari bahwa pendapatnya masih perlu dicari tahu 

pembenarannya, mencari alternatif penyelesaian lain, dan melakukan refleksi 

terhadap setiap langka yang ditempuh atau terhadap hasil pelajaran.



5. Intertwining mathematics concepts, aspects, and units

Matematika yang diajarkan kepada siswa akan menjadi lebih bermakna 

jika terkait dengan topik pembelajaran lainnya. PMRI merupakan pendekatan 

holistik yang tidak memisahkan matematika dengan yang lain melainkan 

berusaha untuk mengkaitkan dengan berbagai aspek agar suatu masalah dapat 

dipecahkan. Intertwine merupakan suatu integrasi dari berbagai topik dalam 

pembelajaran. Pembelajaran yang dilakukan akan saling mengaitkan antara 

berbagai konsep matematika dan topik pembelajaran lainnya. Unit-unit 

belajar tidak akan dapat dicapai secara terpisah sehingga keterkaitan dan 

keintegrasian harus dieksplorasi dalam pemecahan masalah.

6. Use of typical characteristics of Indonesian nature and cultures

Pendidikan Matematika Realistik yang berasal dari Belanda memang 

hanya memiliki lima karakteristik, akan tetapi dalam PMRI melekat akhiran 

huruf I yang berarti Indonesia. Penggunaan PMRI sebagai sebuah pendekatan 

yang diperuntukkan khusus di Indonesia haruslah menggunakan karakteristik, 

keadaan alami, maupun budaya lokal yang ada di Indonesia. Budaya lokal 

yang berada di Indonesia diharapkan akan menjadi salah satu motivasi dan 

penarik perhatian siswa untuk mempelajari matematika. Di sisi lain, dengan 

menggunakan karakteristik dari keadaan alami dan budaya lokal Indonesia 

yang juga dapat digunakan sekaligus sebagai konteks akan dapat membuat 

siswa lebih mudah memahami konsep matematika yang diajarkan. Hal ini 

dikarenakan siswa telah terbiasa dengan budaya lokal yang ada dalam lingkup 

daerah secara khusus dan negara secara umumnya.



Bukti Empiris Penerapan PMRI di Indonesia

Penggunaan pembelajaran PMRI sebagai salah satu pendekatan 

pembelajaran matematika di Indonesia telah banyak diteliti. Hasil-hasil penelitian 

tersebut memberikan bukti empiris tentang pengembangan dan implementasi 

PMRI di Indonesia. Hasil-hasil penelitian tersebut diuraikan di bawah ini.

Khikmiyah (2012) telah melakukan penelitian tentang pemodelan siswa 

dalam pembelajaran konsep kecepatan. Dalam penelitiannya, Khikmiyah (2012)

telah melaksanakan serangkaian aktifitas pembelajaran dengan konteks mobil 

mainan yang didesain berdasarkan perkembangan siswa dan beberapa prinsip 

Pendidikan Matematika Realistik Indonesia yaitu guided reinvention, didactical 

phenomenology, serta pemunculan/penggunaan model. Berdasarkan hasil 

penelitian tersebut, siswa mampu menjelaskan perbandingan antara jarak dan 

waktu dengan model yang dikembangkan sendiri sekaligus menyelesaikan 

masalah yang berkaitan dengan hubungan antara jarak, kecepatan dan waktu.

Penelitian Khikmiyah (2012) menemukan bahwa dalam pembelajaran 

konsep kecepatan yang berarti perbandingan antara jarak dan waktu, siswa 

membutuhkan bantuan dari orang lain, khususnya dari guru. Kita dapat memberi 

bantuan dengan menyediakan masalah berdasarkan situasi kontekstual (real 

context) yang dapat diselesaikan oleh siswa. Dengan adanya pemberian masalah

tersebut, siswa diberikan ruang kebebasan untuk mengembangkan pemahamannya 

mengenai konsep berdasarkan pengalaman sebelumnya yang mereka miliki. Kita 

dapat melihat bagaimana siswa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan 

konversi dalam satuan kecepatan dan menjelaskan hubungan antara kecepatan, 

jarak, dan waktu bukan dengan menggunakan rumus namun lebih dengan 

penggunaan model yang dikembangkan oleh siswa sendiri. 

Khikmiyah (2012) juga mengemukakan bahwa tidaklah mudah bagi 

siswa untuk mengembangkan model mereka sendiri sampai model itu dapat 

bekerja sebagai alat yang sesuai dengan pemikiran dan pemahaman mereka. Hal 

tersebut memerlukan banyak waktu, banyak bimbingan dari guru namun tetap saja 

kadang-kadang tidak semua siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran yang 

diinginkan. Bagaimanapun, akan terasa lebih indah dan bermakna ketika siswa 

merasakan ketertarikan yang mendalam tentang sesuatu yang mereka pelajari.



Penelitian lainnya dilakukan oleh Ilma (2012) tentang pengembangan 

lintasan belajar menggunakan permainan tradisional dalam mendukung siswa 

mempelajari Faktor Persekutuan Terbesar (FPB) di sekolah dasar Indonesia. 

Penelitian tersebut dilakukan di kelas empat sekolah dasar mitra PMRI dan 

merupakan uji-coba dalam mengeksplorasi permainan tradisional Indonesia. 

Tujuan dari penelitian tersebut adalah pengembangan materi kurikulum untuk 

pengajaran FPB di sekolah dasar Indonesia. Penelitian tersebut terdiri dari dua 

siklus teaching experiments di dua sekolah dasar. Hasil dari design research ini 

menemukan bahwa pentingnya kolaborasi antara pendidik matematika dan guru 

dalam mengembangkan materi kurikulum PMRI. Penelitian Ilma (2012) juga 

mengemukakan bahwa ketersediaan materi kurikulum PMRI merupakan 

komponen penting untuk kesuksesan perkembangan PMRI, khususnya dalam 

mendukung siswa dan guru dalam serangkaian aktivitas yang berdasarkan 

pembelajaran matematika. Dalam hal ini, guru hanya berperan sebagai fasilitator 

yang bertugas membimbing siswa untuk membangun pemahamannya berdasarkan 

pengetahuan siswa itu sendiri. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Ilma (2012) menyarankan bahwa 

pertanyaan dari guru sangat diperlukan selama proses pembelajaran berlangsung. 

Pertanyaan-pertanyaan dari guru haruslah mengeksplor pemahaman siswa untuk 

mendapatkan berbagai strategi dan penjelasan yang masuk akal. Kemudian 

dengan adanya keaktifan guru dalam melakukan pengembangan materi ajar, 

diharapkan guru akan lebih merasakan perasaan memiliki dan mengenali bahwa 

materi dari pengalaman kelas siswa mereka akan membantu mereka untuk 

menghindari kesalahan standar. Hal tersebut muncul sebagai kuntungan tambahan 

dari karakteristik pendekatan bottom-up melalui pembelajaran PMRI.

Penelitian terbaru bahkan menunjukkan bahwa PMRI bukan hanya 

sebatas pendekatan pembelajaran yang dilaksanakan di kelas secara umumnya, 

namun PMRI juga dapat dikolaborasikan dengan Information Communication and 

Technology (ICT) untuk menghasilkan media pembelajaran matematika yang 

dapat mengikuti perkembangan teknologi. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya 

penelitian Zulkardi (2012) tentang pengembangan blog support untuk penyebaran 

pendidikan matematika realistik di Indonesia, yang menyatakan bahwa sampai 



saat ini, PMRI telah diadaptasi dan diimplementasikan di 23 provinsi melalui 

institut pelatihan guru di Indonesia. Zulkardi (2012) juga menyatakan bahwa 

banyak permintaan oleh guru matematika untuk mengajarkan PMRI di sekolah

mereka. Namun tentu hal itu tidak dapat langsung difasilitasi. Berdasarkan hal 

tersebut, permasalahan pada penelitian tersebut adalah bagaimana perlengkapan 

ICT dapat menunjang penyebarluasan PMRI di Indonesia. Penelitian tersebut 

menggunakan metode design research yang terdiri dari tiga level, yakni

preliminary design, prototyping and retrospective analysis were followed. Hasil 

dari penelitian tersebut adalah sebuah portal (bisa dilihar pada http://p4mri.net)

dan 23 blogs. Blog-blog tersebut menunjukkan aktivitas dari pusat-pusat 

pengembangan PMRI dari Banda Aceh sampai dengan Ambon. Setiap blog 

memiliki karakteristiknya masing-masing berdasarkan dari konteks wilayahnya. 

Penutup

Pembelajaran matematika dengan menggunakan pendekatan PMRI di 

Indonesia diharapkan dapat meningkatkan prestasi akademik siswa. Selain 

meningkatkan prestasi akademik, PMRI juga dapat menjadikan siswa lebih 

tertarik mempelajari konsep matematika yang diajarkan. Pembelajaran 

matematika melalui PMRI yang menggunakan konteks situasional disesuaikan

dengan daya pikir dan pemahaman siswa sebagai dasarnya diharapkan dapat 

membuat siswa lebih memahami materi pelajaran karena telah disesuaikan dengan 

pengalaman sebelumnya. Dengan begitu akan mencapai tujuan akhirnya bahwa 

pembelajaran matematika akan menghasilkan pengetahuan baru bagi siswa 

sebagai hasil penemuan terbimbing yang disesuaikan dengan pemahaman konsep 

dari berbagai aktivitas yang dilakukan siswa. Lebih lanjut setelah terbiasa dengan 

pendekatan PMRI, siswa diharapkan:

a. Memiliki rasa percaya diri yang tinggi

b. Aktif dalam diskusi di kelas, berani mengajukan pertanyaan dan gagasan, 

serta aktif mencari bahan-bahan untuk menunjang apa yang dipelajari.

c. Dapat bekerja sama secara aktif dengan kelompok belajarnya.

d. Tidak hanya berani menyampaikan gagasan, namun juga menjustifikasi 

gagasan yang diajukannya, serta menerima gagasan orang lain.
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