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KAJIAN PUSTAKA

Kajian Teori
Model Pembelajaran Matematika Realistik (PMR)
Pengertian model pembelajaran matematika realistik
Yang dimaksud dengan model pembelajaran Matematika realistik adalah model pembelajaran Matematika yang menggunakan pendekatan realistik. Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) pada dasarnya adalah pemanfaatan realitas dan lingkungan yang dapat dipahami peserta didik untuk memperlancar proses pembelajaran matemaika sehingga dapat mencapai tujuan pendidikan matematika secara lebih baik.
Menurut Soedjaji Realitas adalah hal-hal yang nyata atau konkrit yang dappat diamati atau dipahami lewat membayangkan, dan yang dimaksud dengan lingkungan adalah tempat dimana peserta didik berada. R. Soedjaji, Pemanfaatan Realitas dan Lingkungan dalam Pembelajaran Matematika, (Surabaya : FMIPA Universitas Negeri Surabaya, 2001), 2 Bisa sekolah, rumah, atau lingkungan masyarakat yang dapat dipahami siswa, dan sering disebut dengan kehidupan sehari-hari.
Pembelajaran matematika realistik menempatkan realitas dan  lingkungan pada tahap awal pembelajaran untuk  membangun  konsep tertentu yang selanjutnya juga untuk mencapai simbolisasi atau perumusan umum dan diupayakan ada pengaktifan siswa.
Soedjadi dalam makalahnya memberikan saran tentang upaya mengaktifkan siswa yakni dengan cara (1) mengoptimalkan keikutsertaan unsur-unsur proses mengajar belajar (2) mengoptimalkan keikutsertaan seluruh sense peserta didik. Ibid., 3
Salah satu kemungkinannya adalah memberikan kesempatan kepada siswa untuk dapat menemukan atau mengkonstruksikan sendiri pengetahuan yang akan dikuasainya. Hal ini sejalan dengan pandangan baru tentang proses mengajar belajar, yaitu konstruktivisme.
Suradi dalam makalahnya Realistic Mathematic Education (RME) pada awalnya dikembangkan di negara Belanda. Suradi, Pembelajaran Terpadu di Sekolah Dasar (Suatu Alternatif Pembelajaran Matematika dengan Pendekatan Realistic), (Surabaya : FMIPA Universitas Negeri Surabaya, 2001), 8 Pendekatan ini didasarkan pada konsep Freudhental tentang matematika yaitu sebagai aktivitas manusia. Ide kunci pendekatan ini adalah siswa harus diberi kesempatan untuk menemukan kembali (reinvent) matematika, dengan bantuan orang dewasa .Usaha untuk membangun kembali ide dan konsep matematika tersebut melalui penjelasan berbagai situasi dari persoalan-persoalan “dunia real”                 
Jadi dalam RME dunia riil digunakan sebagai titik awal untuk mengembangkan konsep dan ide matematika. Dunia riil adalah sesuatu di luar matematika itu sendiri, ia bisa berupa mata pelajaran selain matematika, atau bidang ilmu yang berbeda dengan matematika, ataupun kehidupan sehari-hari dalam lingkungan sekitar kita.
Suradi dalam makalahnya menyebutkan : 
Ide utama pendekatan realistik adalah bahwa siswa harus diberi kesempatan untuk menemukan kembali (reinvent) konsep dan prinsip matematika dibawah bimbingan orang dewasa. Sunardi, Pembelajaran Geometri dengan Pendekatan Realistik, (Surabaya : FMIPA Universitas Negeri Surabaya., 2001), 2 

Dalam pandangan ini aktivitas anak merupakan hal yang penting. Oleh karena itu guru harus menyediakan ide-ide matematika untuk siswa. Hal ini hanya mungkin jika guru memberi reaksi kepada siswa sehingga dapat membawa dia kedepan.
I Gusti Putu Suharta I Gusti Putu Suharta, Pembelajaran Pecahan dalam Matematika Realistik, (Surabaya : FMIPA Universitas Negeri Surabaya, 2001), 1 menyatakan bahwa salah satu pendekatan pembelajaran matematika yang berorientasi pada pematematisasian pengalaman sehari-hari (mathematics everyday experience) dan menerapkan matematika dalam kehidupan sehari-hari (everydaing mathematics) adalah matematika realistik. 
Berdasarkan pendapat di atas, maka dalam pembelajaran matematika di kelas penekanan pada keterkaitan antara konsep-konsep matematika dengan pengalaman anak sehari-hari dan menerapkan kembali konsep matematika yang telah dimiliki anak pada kehidupan sehari-hari atau pada bidang lain sangat penting dilakukan.
Dalam RME, proses pengembangan konsep-konsep dan gagasan matematika bermula dari dunia nyata. Ciri-cirinya adalah (1) menggunakan konteks yang nyata sebagai titik awal belajar, (2) menggunakan model sebagai jembatan antara real dan abstrak, (3) belajar dalam suasana demokratif dan interaktif, (4) menghargai jawaban informal siswa sebelum mereka mencapai bentuk formal matematika. Mega T. Budiarto dan Tatag Y.E. Siswono, Implementasi Pendekatan Realistik dalam Pembelajaran Matematika, (Surabaya : FMIPA Universitas Negeri Surabaya, 2001), 2
Nama “realistik” merujuk pada pendekatan pendiidikan matematika yang diklasifikasikan oleh treffers, dalam Turmudi. Turmudi, Belajarkan Matematika yang Bermakna, Vol. IV, (Buletin Pusat Perbukuan Depdiknas, 2002), 45 Secara umum terdapat empat pendekatan pembelajaran matematika yang dikenal, yaitu mechanistic, strukturalistic, emperistic dan realistic. Pengklasifikasian ini ditentukan atas dasar kriteria matematisasi, yakni matematisasi horizontal yang berpijak pada pentransformasian masalah lapangan ke masalah matematika dan matematisasi vertikal yan berkenaan dengan pemrosesan dalam matematika.
Pengelompokan ini diterangkan dengan jelas oleh Freudhental dalam Geralldus polla sebagai berikut Geraldus Polla, Upaya Menciptakan Pengajaran Matematika yang Menyenangkan, Volume 4 no. 2, (Buletin Pelangi Pendidikan, 2001), 48 :
	Mechanistic, or “traditional approach” didasarkan pada “drill practice and pattern”, yang mengancam orang menjadi seperti komputer (mesin). Maksudnya, aktivitas siswa didasarkan pada ingatan atau algoritma. Kesalahan akan terjadi jika siswa dihadapkan dengan persoalan lain yang berbeda dengan yang mereka ingat. Pendekatan ini tidak menggunakan matematika vertikal dan horizontal.

Stucturalistic, or “new math approach” yang didasarkan pada set theory, flowchart and  games yang termasuk dalam matematika horizontal, dan tidak diciptakan dari dunia nyata siswa.
Empiristic approach, dunia adalah suatu realita, dan siswa dipersiapkan dengan material dari dunia hidup mereka. Ini berarti siswa dihadapkan pada situasi dimana mereka melakukan aktifitas matematika horizontal.
Realistic approach, suatu situasi dunia nyata (real warld) atau suatu masalah diambil sebagai titik mulai dari belajar matematika, dan kemudian masalah itu akan dieksplorasi dengan kegiatan matematika horizontal. Hal ini dimaksudkan, siswa akan mengatur masalah itu, dan mencoba untuk mengidentifikasi berbagai aspek dari persoalan matematika tersebut dan menemukan aturan dan hubungan. Kemudian dengan menggunakan matematika vertikal, siswa akan mengembangkan konsep-konsep matematika. Untuk memperjelas keterkaitan antara pendekatan tersebut diberikan gambaran sebagaimana dinyatakan dalam tabel.

Tabel 2.1 : Empat Tipe Pendekatan Pembelajaran Matematika
Type
Horizontal Mathematization
Vertikal Mathematization
Mechanistic
-
-
Strukturalistic
-
+
Empiristic
+
-
Realistic
+
+

Lebih lanjut dalam penerapan PMR yang berorientasi pada pemecahan masalah semenjak awal pembelajaran, perlu dipikirkan masalah-masalah sederhana yang memungkinkan siswa dapat melakukan kegiatan yang mengarah kepada pembentukan konsep, dan hal itu dimungkinkan dapat dilakukan dengan cara berbeda oleh siswa melalui kegiatan informal matematika. Proses penerapan PMR tersebut dapat diikuti dalam gambar berikut, sekaligus menunjukkan pemanfaatan realitas dan lingkungan . R. Soedjaji, Pemanfaatan Realitas dan Lingkungan dalam Pembelajaran Matematika, (Surabaya : FMIPA Universitas Negeri Surabaya, 2001), 4

Gambar 2.1 : Proses Penerapan Pembelajaran Matematika Realistik
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Sumber	:	R. Soedjaji, Pemanfaatan Realitas dan Lingkungan dalam Pembelajaran Matematika,  (Surabaya : FMIPA Universitas Negeri Surabaya, 2001), 2

Selanjutnya Freudhental Gravemeijer, dalam Johar Rohmah Johar, Konstruktivisme/Realistik ?, (Surabaya : FMIPA Universitas Negeri Surabaya, 2001), 7, bahwa pendidikan matematika untuk anak (young children) berkaitan dengan semua realitas dalam kehidupan sehari-hari. Perlu ditegaskan bahwa masalah realistik yang dihadapkan pada siswa tidak harus selalu masalah dunia nyata, namun dapat berupa masalah dunia formal matematika yang dapat mereka bayangkan melalui media pembelajaran, atau model. Ipung Yuwono, RME dan Hasil Studi Awal Implementasinya di SLTP, (Surabaya : FMIPA Universitas Negeri Surabaya., 2001) 3
Menurut Treffers dan van den Heuvel-Panhuizen dalam Ipung Ibid., 3, pembelajaran yang berorientasi pada RME (Realistic Mathematics Education) dapat dicirikan oleh :
	Pemberian perhatian yang besar pada “reinvent”, yakni siswa diharapkan membangun konsep dan struktur matematika bermula dari intuisi mereka masing-masing;

Pengenalan konsep dan abstraksi melalui hal-hal yang konkrit atau dari sekitar siswa;
Selama proses pematematikaan, siswa mengkronstruksi gagasannya sendiri, tidak perlu sama antara siswa yang satu dengan siswa yang lain, bahkan tidak perlu sama dengan gagasan gurunya;
Hasil pemikiran siswa dikonfrontir dengan hasil pemikiran siswa lainnya.
Kegiatan pembelajaran yang menggunakan realistic mathematics diharapkan dalam aspek perilaku siswa memiliki ciri-ciri :
	Di kelas mereka aktif dalam diskusi, mengajukan pertanyaan dan gagasan, serta aktif dalam mencari bahan-bahan pelajaran yang mendukung apa yang tengah dipelajarinya;

Mampu bekerjasama dengan membuat kelompok-kelompok belajar;
Bersifat demokratis, yakni berani menyampaikan gagasan mempertahankan gagasan, dan sekaligus pula menerima gagasan orang lain;
Memiliki kepercayaan yang tinggi.
RME yang dipandang sebagai konteks nyata sebagai titik tolak belajar matematika atau (contextual learning) menurut Muhammad Nur dalam Suradi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :
	Menggunakan konteks yang nyata sebagai titik awal belajar;

Menggunakan masalah sebagai jembatan antara real dan abstrak;
Belajar dalam suasana demokratis dan interaktif;
Menghargai jembatan formal siswa sebelum mereka mencapai bentuk formal matematika. Suradi, Pembelajaran Terpadu di Sekolah Dasar (Suatu Alternatif Pembelajaran Matematika dengan Pendekatan Realistic), (Surabaya : FMIPA Universitas Negeri Surabaya, 2001), 9
Proses pengembangan konsep dan gagasan matematika seperti di atas disebut contextual mathematization dan dapat divisualisasi seperti gambar berikut :

Gambar 2.2 : Proses pengembangan Konsep dan Gagasan Matematika
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Jika dilihat dari model diatas maka ada 2 aspek penting dalm model pembelajaran matematika realistik Ibid., 9 yaitu :
	Penekanan pada pengalaman konkret untuk memvalidasi dan menguji konsep abstrak

Penekanan pada prinsip bahwa umpan baik terjadi pada proses pengembangan konsep dan gagasan matematika.

Hakekat Pendidikan Matematika
Menurut Soleh kita dapat mengindentifikasi ciri-ciri khas matematika, yang membedakan dari mata pelajaran lain Muhammad Soleh, Pokok Pengajaran Matematika Sekolah, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998), 6 adalah :
	Objek pembicaraannya abstrak

Pembahasannya mengandalakan tata nalar
Pengertian/konsep atau pernyataan/sifat sangat jelas berjenjang sehingga terjaga konsistensinya
Melibatkan penghitungan atau pengerjaan (operasi)
Dapat dialihgunakan dalam berbagai aspek keilmuan maupun kehidupan sehari-hari
Istilah matematika berasal dari kata Yunani “mathein” atau “mathenein” yang artinya “mempelajari” . Mungkin kata itu juga erat hubungannya dengan kata sansekerta “medha” atau “widya” yang artinya adalah “kepandaian, dan intelegensi” Andi Nasoetion Hakim, Landasan Matematika, (Jakarta : Bharata Karya, 2000), 12.
Menurut H.W. Fowler dalam Pandoyo  matematika merupakan mata pelajaran yang bersifat abstrak sehingga dituntut kemampuan guru untuk dapat mengupayakan metode yang tepat sesuai dengan tingkat perkembangan mental siswa. Pandoyo, Strategi Belajar Mengajar, (Semarang : IKIP Semarang Press, 1997), 1 
Matematika adalah mata pelajaran yang diajarkan dari jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan menengah. Selain mempunyai sifat yang abstrak, pemahaman konsep matematika yang baik sangatlah penting karena untuk memahami konsep yang baru diperlukan prasarat pemahaman konsep sebelumnya.
Sebagai pengetahuan, Matematika tersusun dari rangkaian pengertian-pengertian (konsep), dan rangkaian pernyataan-pernyataaan (hukum, sifat, teorema, dalil, prinsip). Untuk efisiensi ungkapan (pembahasan) tentang pengertian dan pernyataan itu, matematika juga menciptakan lambang-lambang, nama-nama, istilah-istilah, perjanjian-perjanjian (ini disebut fakta). Sedangkan untuk penerapan dari pengertian dan pernyataan tadi matematika menyusun operasi/pengerjaan dan prosedurnya. Selain itu matematika menyajikan lukisan-lukisan yaitu penggambaran dari suatu bangun secara tepat memenuhi aturan yang diisyaratkan. Semua ini, menjadi objek langsung pelajaran matematika, artinya langsung dipelajari dengan susunan yang jelas.
Dalam mempelajari objek langsung tersebut, secara tidak langsung juga terbentuk nilai dan sikap matematis yang dapat dialihgunakan dalam belajar mata pelajaran lain atau dalam memecahkan masalah kehidupan sehari-hari.
Dengan demikian, mengajarkan matematika ataupun belajar matematika, bertujuan membentuk pengetahuan objek langsung dan kualitas pribadi (objek tak langsung) yang tujuan akhirnya adalah agar siswa sanggup menghadapi perubahan keadaan di dalam kehidupan atau dengan kata lain mampu memecahkan masalah.
Secara ringkas Soleh menjelaskan bahwa yang dikehendaki dalam pendidikan matematika adalah bahwa matematika dipandang sebagai produk (pengetahuan), dan proses (kegiatan), antara lain melakukan percobaan, membuat dugaan, membuat simbol, membuat model, menemukan pola, menafsirkan, membuktikan, menggeneralisasikan, mengambil keputusan, dan mengkomunikasikan.
Pendidikan matematika pada dasarnya adalah suatu rangkaian proses yang berhubungan dengan mengajar matematika dan mengembangkan sikap matematis. Hal ini sejalan dengan fungsi mata pelajaran matematika yang dirumuskan dalam kurikulum tahun 1994, yaitu sebagai wahana untuk :
	Mengembangkan kemampuan untuk berkomunikasi dengan menggunakan bilangan dan simbol,

Mengembangkan ketajaman penalaran yang dapat memperjelas dan menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari.
Dari hal di atas terlihat dua unsur penting dalam pendidikan matematika, yaitu proses berpikir matematis dan cara mengkomunikasikannya, sehingga siswa dapat melatih ketrampilan untuk berpikir logis (penataan nalar), pembentukan pribadi anak dan mempunyai ketrampilan matematika.
Didasari oleh visi matematika sebagai bidang studi, yaitu                           (a) merupakan ilmu bantu, sehingga pemahaman konsep matematika harus ditujukan untuk penyelesaian masalah matematika dan ilmu lainnya, (b) merupakan alat untuk mengembangkan : kognitif, yaitu nalar yang logis, sistematis, kritis, dan cermat afektif, yaitu sikap ulet, obyektif dan terbuka. Bambang Aryan, Kompetensi Dasar Pendidikan Matematika, (Juli I, 2007), 1 
Dengan demikian hakekat pendidikan matematika pada prinsipnya membantu peserta didik agar berpikir kritis, bernalar efektif, efisien, bersikap ilmiah, disiplin, bertanggung jawab, berjiwa keteladanan, percaya diri, disertai dengan iman dan taqwa.
Hakekat pendidikan matematika seperti pendidikan matematika di atas akan terwujud jika didukung oleh seperangkat kompetensi yaitu kompetensi dasar pendidikan matematika, kompetensi profesional, dan kompetensi akademik guru matematika.
Sejalan dengan visi matematika yang mengarahkan pada dua pengembangan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan masa kini dan kebutuhan masa datang, maka pendidikan matematika dititipi seperangkat misi dalam bentuk paket-paket kompetensi.
Agar pengajaran matematika dapat berhasil membantu siswa memahami struktur matematika, maka dapat dilakukan antara lain dengan hal berikut :
	memberikan pengalaman matematis secara langsung kepada anak didik dengan tujuan agar proses berpikirnya dapat dipadukan dengan unsur kecerdasan emosional.

Mengkategorikan dan mengorganisasikan pengalaman tertentu sesuai dengan karakteristik tertentu dan mencari hubungannya sesuai dengan unsur-unsur yang ada, dan selanjutnya,
Memanfaatkan hubungan antar unsur tersebut dalam situasi yang lain.
Dan agar proses tersebut berjalan lancar maka seharusnya siswa selalu dalam kondisi prima untuk belajar, siswa sudah tahu apa yang akan dipelajarinya dan bahkan sudah punya rancangan apa yang akan dilakukannya dan untuk apa materi tersebut bagi kehidupannya.
Untuk itu, kesempatan yang diberikan oleh guru sangat membantu sekali dalam belajar siswa. Siswa akan optimis dan pasti bisa meraih sukses dengan ide-ide yang dikembangkan menurut alur pemikirannya. Guru hanya mengatur bagian mana yang harus ditambahkan dan bagian mana yang harus dikurangi dari ide-ide siswa tersebut agar tidak menyimpang dari tujuan yang ditetapkan. Tentu saja dengan cara-cara tertentu yang tidak mengikat dan bervaritif. Hargailah setiap usaha siswa agar mereka tetap prima dalam belajar. Dengan demikian siswa akan lebih mudah untuk menyusun pengetahuan barunya di dalam ingatannya untuk menggeneralisasikan pengertiannya.
Lebih jauh kita melihat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat dan mengglobal berpengaruh terhadap tujuan pembelajaran, termasuk tujuan pembelajaran matematika di sekolah. Kalau dulu keuletan dan bekerja keras menjadi motto untuk sukses dalam kehidupan, sekarang dituntut adanya kecakapan/kemampuan menggunakan kecerdasan rasional dan emosional dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi strategi yang jitu.
Van de Walte dalam Marpaung menyebutkan :
communication has created world economy in which working smarter is more important then merely working harder. Y. Marpaung, , Prospek RME untuk Pembelajaran Matematika di Indonesia 24 Februari 2001, (Surabaya : UNESA SURABAYA, 2001), 8 

Ini berarti bahwa adalam pembelajaran matematika pemahaman (understanding) dan ketrampilan (skill) menjadi sangat penting, namun pemahaman lebih penting daripada ketrampilan.
Lima tujuan yang mendasar dalam belajar matematika dirumuskan oleh National council of Teachers of Mathematics / NCTM (dalam Van de Walte, 1990) sebagai berikut :
	that they learn to value mathematics
that they become confident in their ability to do mathenatics
that they become mathematical problem-solver
that they learn to communicate mathematically
that they learn to reason mathematically.
Pencapaian tujuan di atas pada sekolah kita jauh dari harapan, oleh karena itu perlu dipikirkan berbagai strategi yang dapat diterapkan dalam pembelajaran matematika agar siswa mampu bersaing dalam mencapai tujuan matematika seperti yang dirumuskan di atas.


Teori Belajar Mengajar Matematika
Menurut Morris Kline dalam Lisnawati S. bahwa jatuh bangunnya suatu negara dewasa ini tergantung kemampuan di bidang matematika dan Slamet Iman Santoso mengemukakan bahwa fungsi matematika dapat merupakan ketahanan indonesia pada abad ke-20 di jalan raya, bangsa-bangsa. Lisnawaty Simanjuntak dkk, Metode Mengajar Matematika, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 64 Penggunaan matematika atau berhitung dalam kehidupan manusi sehari-hari telah menunjukkan hasil nyata seperti dasar bagi desain ilmu teknik misalnya perhitungan untuk pembangunan antariksa dan disamping dasar disain ilmu teknik, metode matematis memberikan inspirasi pada pemikiran di bidang sosial dan ekonomi dan dapat memberikan warna pada kegiatan seni lukis arsitektur dan musik. Pengetahuan mengenai matematika memberikan bahasa. Proses dan teori yang memberikan ilmu suatu bentuk dan kekuasaan, yang akhirnya bahwa matematika merupakan salah satu kekuatan utama pembentukan konsepsi tentang alam, suatu hakekat dan tujuan manusia dalam kehidupannya.
Menyikapi hal di atas langkah awal agar mengarah pada tujuan yang di harapkan adalah mendorong/memberi motivasi belajar matematika bagi masyarakat khususnya anak-anak dan peserta didik.
Keberhasilan proses belajar mengajar matematka tergantung dari persiapan peserta didik . Ibid., 21 Peserta didik yang sudah mempunyai minat (siap) untuk belajar matematika akan merasa senang dan penuh perhatian mengikuti pelajaran tersebut, oleh karena itu memelihara maupun mengembangkan minat/kesiapan belajar peserta didik haruslah selaku diupayakan oleh para tenaga pendidik. Dengan kata lain teori belajar mengajar matematika harus dipahami oleh para pengelola pendidikan.
Ausabel berpendapat bahwa guru harus dapat mengembangkan potensi kognitif siswa melalui proses belajar yang bermakna. Dan menurutnya untuk siswa tingkat pendidikan yang lebih tinggi lebih efektif kalau guru menggunakan penjelasan, peta konsep, demokrasi, diagram, dan ilustrasi. Inti dari teori belajar bermakna ausabel adalah proses belajar akan mendatangkan hasil atau bermakna kalau guru dalam menyajikan materi pelajaran yang baru dapat menghubungkannya dengan konsep yang relevan yang sudah ada dalam strktur kognisi siswa.
Bandura yang disadur Moh. Nur mengamati bahwa para penganut teori Skinner menekankan pada efek akibat dari tingkah laku yang sebagian besar mengabaikan fenomena peragaan (modelling). Moh. Nur, Prima. R, Pengajaran Berpusat kepada siswa dan Pendekatan Konstruktiv dalam Pengajaran, (Surabaya : UNESA, 1999), 9 Peniruan tingkah laku orang lain (Vicarius Experience) dan proses belajar dari keberhasilan dan kegagalan orang lain(learning of other’s success and failure). Bandura merasa bahwa sebagian besar pembelajaran manusia tidak dibentuk oleh akibat-akibatnya, tapi lebih efisien dipelajari oleh peraga. Jerome S. Bruner seperti disadur Prima. Ibid., 20 menganggap bahwa belajar dengan penemuan sesuai dengan mencari pengetahuan secara aktif oleh manusia, dan dengan sendirinya memperoleh hasil yang lebih baik. Berusaha sendiri untuk mencari pemecahan masalah serta pengetahuan yang menyertainya akan menghasilkan pengetahuan yang benar-benar bermakna, bukan sekedar pengetahuan hafalan yang tidak dimengerti maknanya.
Bruner  juga menyarankan agar siswa belajar melalui partisipasi secara aktif dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip agar memperoleh pengalaman dan melakukan eksperimen yang memungkinkan mereke untuk menemukan prinsip-prinsip itu sendiri..
Piaget dan Vygotsky dalam Prima. Ibid., 3 dalam revolusi tentang konstruktivisme menekankan bahwa perubahan kognitif hanya terjadi jika konsepsi-konsepsi yang telah dipahami sebelumnya diolah melalui proses ketidakseimbangan dalam upaya memahami informasi-informasi baru.
Beliau juga menekankan adanya hakekat sosial dari belajar, dan keduanya menyarankan untuk menggunakan kelompok-kelompok belajar dengan kemampuan anggota kelompok yang berbeda-beda untuk mengupayakan perubahan konseptual.
Empat prinsip yang diturunkan teori Vygotsky dalam Prima. Ibid., 6 adalah sebagai berikut :
Pembelajaran kooperatif, penekanan pada hakekat sosial dari pembelajaran, dimana siswa dihadapkan pada proses berpikir teman sebaya mereka dengan harapan siswa lebih mudah menemukan dan memahami konsep-konsep yang sulit jika mereka saling mendiskusikan masalah tersebut dengan temannya. 
Dengan berinteraksi dalam mengerjakan tugas-tugas yang sulit akan terjadi proses saling memunculkan strategi-strategi memecahkan masalah yang efektif di dalam daerah pengembangan masing-masing.
Zona perkembangan terdekat (Zone of Proximal Development/ZPD), yaitu suatu wilayah tempat bertemu antara pengertian spontan dengan pengertian sistematis logis orang dewasa (pengertian ilmiah0. Idenya bahwa siswa belajar konsep paling baik jika konsep itu berada pada zona perkembangan terdekat mereka, yang terjadi pada saat siswa terlibat dalam tugas-tugas yang tidak dapat mereka selesaikan sendiri, tetapi dapat menyelesaikannya jika dibantu oleh “orang dewasa” atau “teman sebaya” mereka.
Pengembangan kognitif (Cognitive Apprenticeschip), menekankan hakekat sosial dan ZPD, yang mengacu pada proses dimana seseorang yang belajar secara setahap demi setahap memperoleh keahlian dalam interaksinya dengan seorang pakar, pakar itu bisa orang dewasa atau orang lain yang lebih tua atau kawan sebaya yang telah menguasai masalahnya.
Scaffolding, yang menekankan bahwa siswa seharusnya diberi tugas kompleks, sulit, dan realistik, dan kemudian diberikan bantuan secukupnya. Pemberian sejumlah bantuan kepada seorang anak, kemudian mengurangi sedikit demi sedikit, serta memberikan kesempatan kepada anak tersebut mengambil alih tanggung jaawab yang semakin besar, segera setelah ia dapat melakukan.
Streefland dalam Johar mengemukakan lima prinsip mayor dalam proses mengajar belajar yang berbasis realistik Rohmah Johar, Konstruktivisme/Realistik ?, (Surabaya : FMIPA Universitas Negeri Surabaya, 2001), 8, yaitu :
	Pengkonstruksian dan pengkonkritan (construkting and concreting), maksudnya bahwa belajar matematika merupakan aktivitas konstruktif dan dimulai dari orientasi konkrit terhadap skill yang dipelajari.

Level dan model (level and models), maksudnya level aritmatika informal menuju level aritmatika formal, untuk itu siswa perlu diberi jembatan untuk menghindari pemisah (gap) antara konkrit dan abstrak dengan alat peraga, model visual, memodelkan situasi, skema, diagram, dan simbol-simbol.
Refleksi dan penilaian khusus (reflection and special assignment). Refleksi maksudnya memahami proses berpikir seseorang, sedangkan penilaian khusus maksudnya menilai kemungkinan jawaban siswa yang bervariasi.
Interaksi dan konteks sosial (social context and interaction), maksudnya pendidikan matematika pada dasarmnya bersifat interaktif. Siswa diberi kesempatan untuk bertukar ide, berbantahan argumen, dan sebagainya. Jadi pengajaran diarahkan pada konteks sosio kultural.
Penstrukturan dan penjalinan/pengkaitan (structuring and interweaving), maksudnya belajar matematika bukanlah merupakan kumpulan dari pengetahuan dan skill yang terpisah satu sama lain, tetapi merupakan kesatuan yang terstruktur dan dalam proses pembelajaran diupayakan agar adanya keterjalinan/keterkaitan antara satu dengan yang lain
Menurt Ebbutt dan Straker dalam Marsigit. Marsigit. Pengembangan Model Pembelajaran Matematika makalah disajikan dalam pelatihan Ilmu – ilmu Dasar (Matematika) bagi Guru SLTP Tingkat Nasional 20 – 24 Mei,  (Yogyakarta : FMIPA Universitas Yogyakarta, 2001), 12-15 disamping hal di atas, perlu juga dikembangkan oleh guru matematika agar potensi siwa dapat berkembang secara optimal, yakni :
Siswa akan belajar jika mendapatkan motivasi dari guru :
	Menyediakan kegiatan yang menyenangkan

Memperhatikan keinginan mereka
Membangun pengertian melalui apa yang diketahui
Menciptakan suasana kelas yang mendukung da merangsang belajar
Memberikan kegiatan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran
Memberikan kegiatan yang menantang
Memberikan kegiatan yang memberikan harapan keberhasilan
Menghargai setiap pencapaian siswa
Siswa belajar dengan caranya sendiri :
	Siswa belajar dengan cara yang berbeda dan dengan kecepatan yang berbeda pula

Tiap siswa memerlukan pengalaman tersendiri yang berhubungan dengan pengalaman di waktu lampau
Tiap siswa mempunyai latar belakang sosial ekonomi dan budaya yang berbeda
Oleh karena itu :
	Berusaha mengetahui kelebihan dan kekurangan siswanya

Merencanakan kegiatan yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa
	Membangun pengetahuan dan ketrampilan siswa baik yang dia peroleh di sekolah atau di rumah

Merencanakan dan menggunakan catatan kemajuan siswa
Siswa belajar secara mandiri dan melalui kerjasama
Dalam mengemas pembelajarannya guru seharusnya memberikan kesempatan kepada siswanya untuk :
	Belajar dalam kelompok sehingga siswa dapat melatih kerjasama

Belajar secara klasikal memberikan kesempatan untuk saling tukar gagasan
Memberikan kesempatan kepada siswa untuk saling melakukan kegiatannya secara mandiri
Melibatkan siswa dalam mengambil keputusan tentang kegiatan yang akan dilakukannya
Belajar bagaimana cara mengajar
Siswa memerlukan konteks dan situasi yang berbeda-beda dalam belajarnya. Dalam mengemas pembelajarannya guru seharusnya :
	Menyediakan dan menggunakan berbagai alat peraga

Membelajarkan siswa utntuk belajar matematika di berbagai tempat dan kesempatan
Membelajarkan siswa menggunakan matematika untuk berbagai keperluan
Mengembangkan sikap siswa untuk menggunakan matematika sebagai alat untuk memecahkan problematika baik disekolah maupun di rumah
Membantu siswa merefleksi kegiatan matematikanya.

	 Konsepsi pengajaran matematika
Konsepsi pengajaran konvensional

Dalam Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar guru hendak memilih dan menggunakan strategi yang melibatkan siswa aktif baik mental, fisik, maupun sosialnya, hal ini ditandai dengan dua faktor Rachmadi Widdiharto, Model-model Pembelajaran Matematika SMP, (Yogyakarta: Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan dasar dan Menengah Pusat Pengembangan Penataran Guru Matematika Yogyakarta, 2004), 10 :
	Pendahuluan

Revisi/apersepsi untuk mengingatkan dan memperbaiki pengetahuan bekal siswa mengenai pelajaran terdahulu yang berkaitan dengan pelajaran yang akan dibahas. Motivasi yaitu usaha membangkitkan daya penggerak yang mendorong siswa untuk melakukan kegiatan belajar. Penjelasan tujuan pembelajaran dan sistematika bahan.
	Pengembangan

Pada tahapan ini dimulailah pengembangan fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Untuk itu diperlukan beberapa metode, alat bantu, latihan, dan pemeriksaan pemahaman dan bimbingan guru kepada siswa.
	Penerapan

Penerapan yang dimaksud adalah memberikan soal-soal penerapan yang ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari
	Penutup

- Mendiskusikan rangkuman pelajaran
- Memberikan tugas pekerjaan

	Konsepsi Pengajaran Matematika Realistik

Konsepsi pengajaran matematika dengan pendekatan realistik meliputi aspek-aspek berikut :
	Pendahuluan

	Memulai pelajaran dengan mengajukan masalah (soal) yang “real” bagi siswa sesuai dengan pengalaman dan tingkat pengetahuannya, sehingga siswa segera terlibat dalam pelajaran secara bermakna;

Permasalahan yang diberikan tentu harus diarahkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam pelajaran tersebut.
	Pengembangan

	Siswa mengembangkan atau menciptakan model-model simbolik secara informal terhadap persoalan/masalah yang diajukan;

Pengajaran berlangsung secara interaktif: siswa menjelaskan dan memberikan alasan terhadap jawaban yang diberikannya.
	Penutup atau Penerapan

Melakukan refleksi terhadap setiap langkah yang ditempuh atau terhadap hasil pelajaran.	 Ibid., 23

Minat Belajar
Pengertian Minat Belajar
Minat adalah kecenderungan hati yang Tinggi terhadap sesuatu (KBBI, 1995) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), 528. Setiap manusia dipastikan memiliki minat untuk memiliki atau sekedar mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Seseorang melakukan suatu aktivitas karena didorong oleh minat. Tanpa didahului minat tentu tidak akan terlaksana.
Winkel mengatakan  W.S. Winkel, , Psikologi Pengajaran, (Jakarta : Gramedia, 1991), 30 : 
minat adalah kecenderungan yang mantap dalam obyek untuk merasa tertarik kepada bidang atau hal tertentu dan merasa senang berkecimpung dalam bidang itu.

Dari pendapat di atas, minat akan timbul apabila tertarik pada suatu bidang dan menyenanginya. Suatu contoh anak akan menyenangi suatu mata pelajaran tertentu apabila mereka terlibat di dalamnya. Purwanto. Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2004), 66 berpendapat, minat dapat terjadi eksplorasi dan manipulasi yang dilakukan anak-anak, lama-kelamaan timbullah minat terhadap sesuatu.
Menurut purwanto, minat merupakan salah satu faktor yang memungkinkan konsentrasi. Pelajaran dapat pula dipelajari dengan hasil baik apabila mereka mempunyai pemusatan atau konsentrasi untuk minat yang tinggi.
Minat merupakan suatu perangkat yang terdiri dari suatu campuran antara perasaan, harapan, penderitaan, prasangka, rasa takut atau kecenderungan lain yang mengarahkan seseorang kepada suatu pilihan tertentu.
Setiap minat memuaskan suatu kebutuhan dalam kehidupan. Semakin kuat suatu kebutuhan, semakin kuat dan bertahan minat yang menyertainya. Selanjutnya semakin sering minat diekspresikan dalam kegiatan, semakin kuatlah minat tersebut, sebaliknya akan padam bila tidak disalurkan.
Setiap orang perlu mengenali minat dan kesenangannya, dan menyadari bahwa ketidaksenangan mengarah ke kebosanan. Karena minat dan kebosanan berpengaruh pada kesenangan pribadi dan sosial seseorang. Bila seseorang dipakai untuk melakukan suatu kegiatansetelah minat berkurang hingga mencapai kebosanan, akibatnya salah sikap dan perilaku untuk akan merusak penyesuaian mereka terhadap situasi ini dan kebahagiaan mereka.
Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kita mengetahui minat atau tidak berminat terhadap sesuatu. Selain itu pemusatan pikiran, minat dapat juga menimbulkan kegembiraan. Jika dikaitkan dengan usaha belajar seseorang, minat akan berpengaruh pada konsentrasi belajar dan tidak mudah menjadi lupa karena ada kegembiraan. Sebaliknya belajar dengan perasaan tidak gembira akan membuat pelajaran itu terasa sangat berat.
Tentang pengertian belajar ada sejumlah ahli telah berusaha memberikan definisi. Diantaranya belajar adalah perubahan yang terjadi pada diri seseorang yang relatif tetap, diperoleh karena pengalaman. Perubahan tersebut dapat diukur, perubahan itu secara fungsional harus bermakna. Dengan demikian merupakan perubahan dari suatu abilitas ke abilitas lain (Jasmani, 1988).Dari kutipan di atas belajar itu sangat diperlukan, karena di dalam diri manusia dirasakan ada kebutuhan-kebutuhan yang perlu dipenuhi. Dengan kebutuhan itulah, baik yang bersifat mendesak atau tidak, mendorong manusia untuk bertindak. Dan usaha tindakan tersebut dilakukan dengan sadar untuk memenuhi kebutuhannya. Witterington mengemukakan :
Belajar adalah suatu perubahan di dalam pribadi yang menyatakan diri sebagai suatu pola baru dari rekeasi yang berupa kecakapan, sikap, kebebasan, kepandaian, atau suatu pengertian. Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2004), 84-85

Kondisi belajar mengajar yang efektif adalah adanya minat dan perhatian siswa dalam belajar. Minat merupakan suatu sifat yang relatif menetap pada anak. Minat besar sekali pengaruhnya terhadap belajar sebab dengan minat seseorang akan melakukan sesuatu yang diminatinya.
Keterlibatan siswa dalam belajar erat kaitannya dengan sifat murid, baik sifat kognitif (kecerdasan dan bakat) maupun sifat afektif         (motivasi, percaya diri, dan minat).
William James dalam Uzer melihat bahwa minat siswa merupakan faktor utama yang menentukan derajat keaktifan belajar siswa. Jadi afektif merupakan faktor yang menentukan keterlibatan siswa secara aktif dalam belajar Elizabeth B. Her Lock, Perkembangan Anak 2, (Yogyakarta : Erlangga, 1993), 6.
Mengingat pentingnya minat dalam belajar Marsell dalam uzer mengemukakan 22 macam minat, diantaranya bahwa anak memiliki minat dalam belajar. Dengan demikian pada hakekatnya setiap anak berminat terhadap belajar, dan minat belajar tersebut hendaknya diusahakan untuk selalu bangkit pada setiap kali anak belajar.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Belajar
Adapun faktor-faktor tersebut dapat dibedakan menjadi dua golongan yaitu :
	Faktor Individual
Faktor ini terdapat dalam diri organisme itu sendiri antara lain faktor kemauan atau pertumbuhan, faktor kecerdasan, motivasi, dan faktor pribadi. Kematangan atau pertumbuhan bagi seorang anak mutlak diperlukan karena apabila pertumbuhan mental dan jasmani matang tentunya diajarkan sesuatu dipastikan berhasil.
Kecerdasan (intelegensi) di samping kematangan atau pertumbuhan, dapat tidaknya seseorang mempelajari sesuatu akan berhasil dengan baik dapat pula dipengaruhi oleh taraf kecerdasan. Intelegensi (di dalam media pendidikan) diartikan sebagai : 
Kesanggupan untuk menyesuaikan diri secara mental terhadap situasi yang baru bagi seseorang  Depdikbud, Belajar dan Pembelajaran, (Surabaya : IKIP Surabaya, 1995), 69.

Hal ini berarti seseorang yang melalukan kesanggupan untuk menerima secara cepat dan mudah memahami segala persoalan yang dihadapi akan memiliki intelegensi yang tinggi. Suatu contoh di dalam              
kenyataan menunjukkan, meskipun anak sudah berusia 13 tahun, belum tentu mereka pandai dan mengerti dalam mempelajari suatu mata pelajaran tertentu. Tetapi karena tertarik dan sering berlatih serta mengulangi sesuatu, maka kecakapan dan pengetahuan yang dimiliki akan semakin dikuasai. Tanpa latihan, pengalaman yang dimiliki akan menjadi hilang. Juga karena sering berlatih dan sering mengalami sesuatu, maka anak-anak lama kelamaan akan timbul minat untuk belajar sebaliknya apabila si anak sama sekali tidak pernah melakukan dan mencobanya niscaya lambat laun minatnyapun akan berkurang juga. 
Motivasi dapat dipandang sebagai sebuah fungsi, dalam hal ini perhatian ditujukan pada aspek yang menentukan terjadinya perubahan tingkah laku manusia. Dalam pengalaman edukatif, salah satu aspek yang diutamakan motivasi. Di dalam media pendidikan dikatakan “Motivasi adalah kekuatan yang mengkaitkan berfungsinya sesuatu perbuatan dari sederhana sampai pada proses untuk lebih komplek” Ibid., 39.
	Faktor sosial

Merupakan faktor yang berasal dariluar individual. Masih berbicara masalah belajar Achmad dalam bukunya psikologi pendidikan          mengatakan :
Belajar tidaklah terjadi dengan sendirinya, melaikan dipengaruhi oleh faktor-faktor endogen/internal (individu) seperti fisiologis (jasmani) dan psikologis (bakat, intelegensi, aktivitas, kemauan, cita-cita), serta faktor eksogen/eksternal (dari luar individu) seperti bahan pelajaran, faktor instrumen dan lingkungan (sosial dan non sosial).
Jadi dari petikan di atas sudah jelas apa yang dimaksud dengan faktor psikologis, yaitu faktor yang datang dari dalam individu yang mempunyai potensi jasmani. Yang nantinya akan mewarnai aktivitas dalam belajar. 
Masing-masing anak tentunya mempunyai sifat yang berbeda, diantaranya : ketekunan, kemauan keras keuletan dan sebagainya. Kecuali faktor pribadi yang bersifat individu tersebut, berhasil atau tidaknya perbuatan belajar dipengaruhi pula oleh faktor sosial. Guru dan alat pengajaran yang ada di sekolah turut mempengaruhi kelancaran proses belajar mengajar atau prosespembelajaran.
Motivasi sosial, penulis sengaja mengetengahkan dan menitikberatkan pada orang tua sebagai pengaruh sosial, sebab sebagian besar waktu yang digunakan oleh anak untuk belajar adalah di rumah, berarti orang tualah yang harus banyak berperan. Oleh karena itu apabila orang tua sebagai pembawa pengaruh dapat memberikan motivasi yang baik tentunya timbulah kesadaran anak untuk belajar akan menjadi meningkat. Berbeda sekali dengan anak yang sama sekali tidak ada motivasi dari orang tua. 
Hal ini dirasa ada relevansi dengan pendapat William Stern sebagai berikut : 
Tiap-tiap sifat ciri-ciri manusia dalam perkembangannya ada yang ditentukan oleh lingkungannya. Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2004), 19 

Jadi jelaslah bahwa faktor lingkungan membawa pengaruh terhadap diri anak.

Upaya Peningkatan Minat Belajar
Tujuan pembelajaran secara ideal adalah agar bahan-bahan yang dipelajari dipenuhi sepenuhnya oleh siswa. Adapun usaha yang harus dilakukan bertalian dengan penguasaan materi atau bahan. Menurut Nasution dalam bukunya yang berjudul Berbagai Pendekatan di dalam Proses Belajar Mengajar mengatakan, yang dimaksud dengan belajar tuntas adalah salah satu prasarat untuk penguasaan atau tuntas adalah merumuskan secara khusus bahan yang harus dikuasai. Prasarat kedua bahwa tujuan tersebut harus dituangkan dalam suatu alat evaluasi yang bersifat sumatif agar dapat diketahui tingkat keberhasilan siswa.
Selanjutnya dikatakan pula bahwa : 
Metode dan sumber belajar beranekaragam dapat disajikan pada murid untuk menguasai pada bahan yang belum dikuasai.
 
Menunjukkan letak kesalahan siswa disertai petunjuk memperbaikinya merupakan langkah yang baik, selain itu dapat diberikan bantuan tutorial. Yaitu bantuan pribadi dari seseorang guru. Cara yang lain          
adalah menyuruh murid membaca kembali dengan cermat halaman atau bagian yang berkenaan dengan kesalahan murid untuk membaca bagian tertentu dari buku itu.
Dari kutipan di atas bahwa upaya yang harus dilakukan dalam meningkatkan belajar adalah diarahkan agar mereka menyenangi pelajaran yang ditekuni. Apabila pelajaran yang sudah disenangi tentu mereka akan timbul minat dan kemauan yang tinggi untuk mempelajarinya. Lalu dilanjutkan dengan memberikan latihan yang sebelumnya telah dirumuskan atau dibuatkan rumusan bahan yang harus dipelajari. Dari latihan dan evaluasi itulah akan diketahui hasilnya, apakah si anak sudah betul-betul meningkat belajarnya atau belum. Apabila ternyata dalam evaluasi tersebut masih menunjukkan hasil yang kurang memuaskan maka anak dapat diberi bimbingan khusus serta mengulangi kembali dan menunjukkan kesalahan dan perbaikan pula. Demikian pula dalam hasil belajar pada umumnya dalam usaha guru untuk menciptakan kondisi-kondisi atau mengatur lingkungannya, termasuk guru, alat pelajaran dan sebagainya yang lazim disebut proses mengajar.
Faktor guru sendiripun sangat besar pengaruhnya, misal : latar belakang pendidikan, pengalaman, kemampuan, sikap terhadap anak, konsepnya tentang belajar mengajar, pribadinya, kekreatifannya dan sebagainya. Disamping itu juga fasilitas yang tersedia, sumber-sumber belajar serta alat belajar turut menentukan metode mengajar guru.
Hasil Belajar
Pengertian Hasil Belajar
Belajar merupakan kegiatan setiap orang, pengetahuan, ketrampilan, kebiasaan, kegemaran, dan sikap seseorang terbentuk, dimodifikasi dan berkembang disebabkab belajar. Karena itu seseorang dikatakan belajar, bila dapat disesuaikan dalam diri orang itu terjadi suatu proses kegiatan yang mengakibatkan perubahan tingkah laku. Perubahan tingkah laku itu memang dapat diamati dan berlaku dalam waktu relatif lama, harus disertai usaha orang tersebut sehingga dari tidak mampu mengerjakan sesuatu menjadi mampu mengerjakannya.
Untuk memperoleh pengertian objektif mengenai belajar sekolah perlu dirumuskan secara jelas mengenai pengertian belajar. Menurut Oemar Hamalik. Belajar adalah (learning) merupakan suatu proses perubahan tingkah laku akibat latihan dan pengalaman. Oemar Hamalik, Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum, (Bandung :  Remaja Rosda Karya, 2007), 106
Sdaffer berpendapat bahwa belajar merupakan perubahan tingkah laku yang relatif menetap, sebagai hasil pengalaman-pengalaman/praktik http : // heritl. Blogsport. Com diakses tanggal 01/ 06/ 2008.
Dalam buku Manajemen pembelajaran menurut Usman menjelaskan bahwa belajar adalah merupakan perubahan kelakuan berkat pengalaman dan latihan. Rohman Saiful Yoto, Manajemen Pembelajaran, (Surabaya : Yanizar Group, 2001), 2
Berdasarkan definisi di atas dapat dikatakan bahwa, belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang baru sebagai pengalaman individu itu sendiri.
Perubahan yang terjadi setelah seseorang melakukan kegiatan belajar dapat berupa ketrampilan, sikap, pengertian, ataupun pengetahuan. Belajar merupakan peristiwa yang terjadi secara sadar dan disengaja, artinya seseorang yang terlibat dalam peristiwa belajar pada akhirnya menyadari bahwa ia mempelajari sesuatu sehingga terjadi perubahan pada dirinya sebagai akibat dari kegiatan yang disadari dan sengaja dilakukannya tersebut.
Menurut Sutartinah Tirtonegoro (1984) menyatakan  http : // one.indoskripsi.com/ judul-skripsi/ skripsi-lainnya/ pengaruh-perbuatan-perhatian-orang-tua.....diakses tanggal 22/ 05/ 2008 : 
Bahwa prestasi belajar adalah penilaian hasil usaha kegiatan belajar yang dinyatakan dalam bentuk simbol, angka, huruf, maupun kalimat yang dapat mencerminkan hasil yang sudah dicapai setiap anak dalam periode tertentu. Sedangkan yang penulis maksudkan dengan prestasi belajar disini adalah hasil dari pengukuran beserta penilaian hasil usaha belajar siswa dalam satu semester untuk semua bidang studi kelompok pilihan program.

Sedang menurut Herman Hudoyo menyatakan : 
Bahwa prestasi belajar dalam istilah pendidikan adalah merupakan suatu pengertian yang terdiri dari dua kata yaitu prestasi dan belajar.

 Prestasi  artinya  hasil  dari  usaha  seseorang  sedang  belajar  berarti suatu  proses  kegiatan  yang  mengakibatkan               
suatu perubahan tingkah laku kegiatan dan usaha untuk mencapai perubahan tingkah laku itu merupakan proses belajar sedangkan perubahan tingkah laku itu sendiri merupakan hasil belajar.
Dengan berdasarkan pada definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah wujud dari suatu usaha untuk memperoleh pengetahuan dan sikap/tingkah laku sehingga timbul perubahan ke arah yang lebih maju karena itu dapat mengatasi kesulitan dan dapat menyesuaikan diri terhadap situasi yang baru. Atau dengan kata lain hasil belajar adalah perubahan tingkah laku seseorang setelah orang tersebut mengalami proses belajar.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belajar
Telah dikatakan bahwa belajar adalah suatu proses yang menimbulkan terjadinya suatu perubahan atau pembaharuan dalam tingkah laku dan atau kecakapan.
Berhasil baik/tidaknya belajar itu tergantung pada faktor-faktor belajar yaitu sebagai berikut Oemar Hamalik, Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum, (Bandung : Remaja Rosda Karya , 2007), 109-111 :
	Kegiatan Belajar

Belajar memerlukan banyak kegiatan, agar anak memperoleh pengalaman guna mengembangkan pengetahuan dan pemahaman, sikap dan nilai, serta pengembangan ketrampilan

	Latihan dan Ulangan

Karena terlatih, karena seringkali mengulangi sesuatu, seseorang akan dapat timbul minatnya kepada sesuatu tersebut makin besar minat makin besar pula perhatiannya sehingga memperbesar hasrat untuk mempelajarinya
	Kepuasan dan Kesenangan

Dorongan belajar akan bertambah besar jika belajar tersebut memberikan kepuasan kepada siswa. Karena itu kurikulum harus disusun sedemikian rupa sehingga menyenangkan para siswa dalam melakukan kegiatan belajarnya
	Asosiasi dan Transfer

Pengalaman dari suatu situasi perlu diasosiasikan dengan pengalaman dari situasi lain, sehingga memudahkan transfer hasil belajar
	Pengalaman Masa Lampau dan Pengertian

Berbagai pengalaman dan pengertian yang telah dimiliki siswa akan memudahkannya menerima pengalaman baru. Pengalaman dan pengertian masa lampau tersebut menjadi dasar serta pengalaman apersepsi
	Kesiapan dan Kesediaan Belajar

Kesiapan mental, sosial, emosional, dan fisik akan memudahkan para siswa belajar mencapai keberhasilan

	Minat dan Usaha

Kegiatan belajar siswa yang didasari dengan penuh minat akan lebih mendorong siswa belajar lebih baik sehingga akan meningkatkan hasil belajar
	Fisiologis

Kesehatan dan keseimbangan jasmani siswa perlu mendapat perhatian sepenuhnya, karena kondisi fisiologis ini sangat berpengaruh terhadap konsentrasi, kegiatan, dan hasil belajar
	Intelegensi/Kecerdasan

Kemajuan belajar juga ditentukan oleh tingkat perkembangan intelegensi siswa seperti cerdas, kurang cerdas, lamban.

Faktor yang Mempengaruhi Proses dan Hasil Belajar
Belajar merupakan hal yang kompleks. Apabila dikaitkan dengan hasil belajar siswa ada beberapa faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Menurut Suryabrata, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar digolongkan         menjadi 3, yaitu faktor dari dalam, faktor dari luar, dan faktor instrumen.
Faktor dari dalam yaitu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi belajar yang berasal dari siswa yang sedang belajar. Faktor-faktor ini meliputi :
	Fisiologi, meliputi kndisi jasmaniah secara umum dan kondisi panca indera. Anak yang lebih segar jasmaninya akan lebih mudah belajarnya.


	Kondisi psikologis yaitu beberapa faktor psikologis utama yang dapat mempengaruhi proses dan hasil belajar adalah kecerdasan, bakat, minat, motivasi, emosi dan kemampuan kognitif.

Faktor dari luar yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar siswa yang mempengaruhi hasil belajar. Faktor-faktor ini meliputi :
	Lingkungan alami yaitu faktor yang mempengaruhi dalam proses belajar misalnya keadaan udara, cuaca, waktu, tempat, atau gedungnya, lat-alat yang dipakai untuk belajar seperti alat-alat pelajaran

Lingkungan sosial adalah manusia atau sesama manusia, baik manusia itu ada (kehadirannya) ataupun tidak langsung hadir. Kehadiran orang lain pada waktu sedang belajar seringkali mengganggu aktivitas belajar. Dalam lingkungan sosial yang mempengaruhi belajar siswa ini dapat dibedakan menjadi 3, yaitu :
	Lingkungan sosial siswa di rumah yang meliputi seluruh anggota keluarga

Lingkungan sosial siswa di sekolah
Lingkungan sosial dalam masyarakat
Faktor instrumental adalah faktor yang adanya dan penggunaannya dirancang sesuai dengan hasil yang diharapkan. Faktor ini antara lain : kurikulum, struktur program, sarana dan prasarana, serta guru. http : // heritl. Blogsport. Com diakses tanggal 01/ 06/ 2008 Faktor diatas dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.2 : Faktor yang Mempengaruhi Proses dan Hasil Belajar
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Kerangka Pemikiran
Pengaruh Model Pembelajaran Realistik terhadap Minat
Tujuan pendidikan matematika untuk masa depan harus memperhatikan    (1) tujuan yang bersifat formal, yaitu penataan nalar serta pembentukan pribadi anak didik dan (2) tujuan yang bersifat material, yaitu penerapan matematika serta ketrampilan matematika dan keduanya harus dilakukan secara proporsional sesuai dengan jenis dan jenjang lembaga pendidikan yang memerlukan matematika.
Setidaknya ada dua sudut pandang yang kontras dalam pembelajaran matematika. Pertama, matematika sebagai subyek dinamis. Kedua, Matematika sebagai subyek yang ketat : aturan dan sifat-sifatnya sudah lengkap sehingga semestinya diajarkan kepada siswa sebagai bahan yang siap saji. Kedua pandangan ini mempengaruhi cara penyajian dan metode yang digunakan di kelas. Hadirnya model-model pembelajaran matematika terkait dengan suatu pandangan bahwa belajar memiliki lapisan dan tingkatan serta keadaan setiap siswa yang memiliki karakteristik dan kemampuan menyerap pelajaran secara berbeda.
Konsep belajar dengan pendekatan realistik adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong sejak membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penetapannya dalam kehidupan sehari-hari. Harapannya kondisi belajar mengajar yang tercipta akan lebih bermakna dan lebih efektif.
Kondisi belajar mengajar yang efektif adalah kondisi belajar mengajar yang melibatkan minat dan perhatian serius. Minat dapat dilihat dari senang/tidaknya seseorang terhadap suatu obyek, yang biasanya dikaitkan dengn cita-cita dan harapan. Minat sendiri dapat tumbuh dan berkembang dari beberapa faktor antara lain pengalaman belajar dan pengalaman siswa dalam berhubungan dengan guru sebagai penyampai materi pelajaran. Oleh karenanya minat belajar yang dimiliki siswa akan lebih bisa melakukan apa yang diminatinya selanjutnya pengalaman yang diperolehnya dalam belajar akan dapat mempengaruhi cara pandang siswa terhadap apa yang dipelajari, selanjutnya akan dapat menjadikan bermakna dan bermanfaat bagi si pembelajar.
Oleh karena itu diperlukan upaya untuk dapat menyenangkan siswa dalam belajar matematika, yakni belajar yang bermakna yang diawali dengan hal-hal yang dapat diperoleh siswa dalam kehidupan sehari-hari, dengan kata lain sebuah model pembelajaran matematika realistik dapat mempengaruhi minat siswa dalam belajar matematika.

Pengaruh Model Pembelajaran Matematika Realistik Terhadap Hasil Belajar Matematika
Menurut hasil penelitian ADB mengungkapkan bahwa siswa dalam belajar digolongkan menjadi 4 kelompok, yaitu Kelompok fast learner (conceptual learner), contextual learner, slow learner, dan  disable.
Kelompok Contextual Learner adalah kelompok siswa yang memahami konsep mata pelajaran di sekolah. Setelah menerima penjelasan dari guru, dan masih harus diberikan penjelasan lagi agar dapat memahami konsep tersebut . Mega T. Budiarto dan Tatag Y.E. Siswono, Implementasi Pendekatan Realistik dalam Pembelajaran Matematika, (Surabaya : FMIPA Universitas Negeri Surabaya, 2001), 1

Kondisi saat ini menunjukkan bahwa hasil belajar siswa tingkat SLTP masih rendah dan di duga siswa yang memiliki NUN rendah sebagian besar berada pada kelompok contextual learner, dengan demikian perlu dilakukan upaya untuk menemukan sebuah strategi dan pendekatan pembelajaran untuk kelompok tersebut. 
Dan menurut penelitian upaya tersebut adalah dengan contextual learning (pembelajaran kontekstual). Pembelajaran ini menekankan pada konteks awal sebagai pembelajaran, sebagai ganti pengenalan konsep secara abstrak. Dalam pendidikan matematika dikenal dengan Realistic Mathematics Education (RME) dan telah disadur istilah tersebut dalam bahasa indonesia dengan istilah pembelajaran matematika realistik (PMR).
Berdasar hasil penelitian tersebut, jelas bahwa ada pengaruh penggunaan model pembelajaran matematika realistik terhadap hasil belajar matematika siswa. 

Pengajuan Hipotesis
Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang diteliti yang dirumuskan atas dasar terkaan/conjecture penelitian (Mohammad Ali, 1993). Mohammad Ali, , Strategi Penelitian Pendidikan, (Bandung : Angkasa, 1993), 31 Jawaban sementara itu akan diuji dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian dan hasil pengujian hipotesis yang sifatnya sementara. Temuan-temuan penelitian yang bersangkutan itu adalah kesimpulan dan atau generalisasi yang juga merupakan temuan-temuan yang bersangkutan. Berdasarkan pemikiran tersebut maka dalam penelitian ini diajukan beberapa hipotesis yaitu:
	Ada pengaruh pembelajaran matematika realistik terhadap minat belajar

Ada pengaruh pembelajaran matematika realistik terhadap hasil belajar




