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MOTTO 

 

1. Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala 

hal keinginan kepada Allah dalam doa dan permohonanmu dengan ucapan syukur 

(Filipi 4:6). 

2. Dalam jerih payah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan 

kekurangan saja (Amsal 14:23). 

3. Selalu koreksi diri jangan pernah merasa paling sempurna dan jadilah manfaat bagi 

orang lain (Lisa Levia Miranda) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan. 

menurut UU No. 20 Tahun 2003 dalam Kurniawati,Wulan(2020:1) fungsi 

pendidikan nasional yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa. Daerah Kabupaten Landak sendiri,  Kabupaten Landak 

merupakan salah satu daerah tergolong Terdepan, Terluar dan Tertinggal (3T) 

di Provinsi Kalimantan, maka dari itu Pendidikan di Kabupaten Landak 

sangat berperan penting bagi peserta didik. Pendidikan bertujuan untuk 

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 

cakap, kreatif, mandiri, agar dapat menjadi warga negara yang demokratis dan 

bertanggung jawab. 

Menurut Sagala dalam (Wulandari et al., 2019)Pembelajaran adalah 

proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu 

lingkungan belajar. Pembelajaran adalah membelajarkan  siswa menggunakan 

asas pendidikan maupun teori belajar yang merupakan penentu utama 

keberhasilan pendidikan. Menurut (Wulandari et al., 2019) pembelajaran 

merupakan proses komunikasi dua arah. Mengajar dilakukan pihak guru 

sebagai pendidik, sedangkan belajar di lakukan oleh peserta 

didik.Pembelajaran matematika merupakan usaha untuk membantu siswa 

mengonstruksi pengetahuan melalui prosesAfifah dalam (Masykur et al., 

2017) 

Matematika sebagai salah satu ilmu dasar, baik dalam aspek terapan 

maupun aspek penalaran, mempunyai peranan yang penting dalam upaya 

penguasaan ilmu dan teknologi. Indikasi pentingnya matematika dapat dilihat 

dari pembelajaran matematika sebagai salah satu mata pelajaran yang 
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diberikan di setiap jenjang pendidikan. Matematika yang diajarkan pada 

jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP) dan pendidikan menengah (SMU dan 

SMK) dikenal sebagai matematika sekolah (School Mathematics). 

Matematika sekolah adalah bagian-bagian matematika yang dipilih atas dasar 

makna kependidikan yaitu untuk mengembangkan kemampuan dan 

kepribadian siswa serta tuntunan perkembangan yang nyata dari lingkungan 

hidup yang senantiasa berkembang seiring dengan kemajuan ilmu dan 

teknologi(Ningsih, 2014). 

Materi SPLDV merupakan salah satu kompetensi yang harus dikuasai 

oleh siswa kelas VIII Sekolah Menengah Pertama (SMP). Materi SPLDV 

sangat erat hubungannya dengan kehidupan sehari-hari, beberapa 

permasalahan yang seringkali berhubungan dengan materi ini adalah 

permasalahan jual beli, industri, dan lain sebagainya. Pengalaman belajar 

yang didapat dari materi SPLDV antara lain: 1) membuat persamaan linear 

dua variabel; 2) menentukan selesaian persamaan linear dua variabel; 3) 

membuat model matematika dari masalah sehari-hari yang berkaitan dengan 

sistem persamaan linear dua variabel, dan 4) menyelesaikan masalah nyata 

yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel As’aridalam 

(Kurniawati,Wulan. 2020). 

Pada nyatanya masih banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam 

memahami materi pembelajaran matematika. Berdasarkan observasi yang 

diperoleh peneliti di SMPN 3 Sengah Temila, memiliki kendala belum 

optimalnya prestasi belajar siswa dan pemberian materi hanya dari buku paket 

dan LKS yang tersedia, dalam proses pembelajaran sering ditemui siswa 

cenderung malas membaca dan mencatat, dan metode pembelajaran yang 

digunakan di sekolah tersebut masih menggunakan metode konvensional yaitu 

metode ceramah dan tanya jawab.   

Berdasarkan permasalahan diatas, upaya yang dapat dilakukan yaitu 

dengan adanya mengembangkan bahan ajar yaitu modul menggunakan bahasa 

sehari-hari yang memudahkan siswa untuk memahami materi. Selain 
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penggunaan bahan ajar dalam pembelajaran, untuk membantu tercapainya 

tujuan pembelajaran harus menggunakan metode atau pendekatan mengajar 

yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Menurut (Wulandari et al., 

2019)Modul sebagai salah satu bahan ajar mempunyai salah satu karakteristik 

adalah prinsip belajar mandiri. Adapun kelebihan pembelajaran dengan modul 

yaitu (a) modul dapat memberikan umpan balik sehingga pembelajar 

mengetahui kekurangan mereka dan segera melakukan perbaikan, (b) dalam 

modul ditetapkan tujuan pembelajaran yang jelas sehingga kinerja siswa 

belajar terarah dalam mencapai tujuan pembelajaran, (c) modul yang didesain 

menarik, mudah untuk dipelajari, dan dapat menjawab kebutuhan tentu akan 

menimbulkan motivasi siswa untuk belajar, (d) modul bersifat fleksibel 

karena materi modul dapat dipelajari oleh siswa dengan cara dan kecepatan 

yang berbeda, (e) kerjasama dapat terjalin karena dengan modul persaingan 

dapat diminimalisir dan antara belajar dan pembelajar, dan (f) remidi dapat 

dilakukan karena modul memberikan kesempatan yang cukup bagi siswa 

untuk dapat menemukan sendiri kelemahannya berdasarkan evaluasi yang 

diberikan.Pengembangan bahan ajar yang dapat membantu proses belajar 

mengajar siswa yaitu menggunakan pendekatan Realistic Mathematics 

Education(RME), Menurut (Putri et al., 2020) pendekatan Matematika 

Realistis atau Realistic Mathematics Education (RME)adalah sebuah 

pendekatan belajar matematika yang menempatkan permasalahan matematika 

dalam kehidupan sehari-hari siswa sehingga mempermudah siswa menerima 

materi dan memberikan pengalaman langsung dengan pengalaman mereka 

sendiri. 

Menurut Pummawandalam (Rohmiyati et al., 2016)modul adalah 

sejenis perangkat instruksi yang dilengkapi dengan pembelajaran mandiri 

yang dapat di pelajarari siswa sendiri. Kegunaan modul adalah untuk 

membantu siswa mendapatkan pengetahuan dan menemukan pembelajaran 

yang bersifat objektif. Modul adalah sarana pembelajaran dalam bentuk 

tertulis atau cetak yang disusun secara sistematis, memuat materi 
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pembelajaran, metode, tujuan pembelajaran berdasarkan kompetensi dasar 

atau indikator pencapaian kompetensi, petunjuk kegiatan belajar mandiri (Self 

Introductional) dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk menguji diri 

sendiri melalui latihan soal yang disajikan dalam modul tersebut, Hamdani 

dalam (Haristah et al., 2019). Pendekatan Realistic Mathematics Education 

(RME) adalah pembelajaran matematika yang memanfaatkan aktivitas siswa 

dalam realitas dan lingkungannya untuk mentransformasi masalah dalam 

kehidupan sehari-harinya ke dalam simbol dan model pemecahan masalah 

matematika (Sutisna & Subarjah, 2016). 

Teori Realistic Mathematics Education(RME) mulai ada dan 

dikembangkan di Belanda pada tahun 1970 di belanda oleh Institut 

Freudenthal. Sehingga pemikiran dalam RME banyak diberikan oleh 

Freudenthal, dalam pandangan Freudenthal ada dua pandangan yang penting 

yaitu, dua diantaranya mathematics must be connected to reality and 

mathematics as human activity menurut Tandililing dalam (Ramadhanti & 

Marlina, 2019), yang berarti matematika dihubungkan realitas dan matematika 

sebagai aktivitas manusia. Selain itu pendekatan Realistic Mathematics 

Education(RME) adalah pembelajaran matematika yang dikaitkan dengan 

kehidupan nyata lalu siswa dapat membangun pengetahuannya sendiri dalam 

menyelesaikan suatu permasalahan(Harahap, 2018).Menurut Hamdani 

(2011:110) dalam (Haristah et al., 2019)Realistic Mathematics Education 

(RME) dilakukan denganmengaitkan dan melibatkan lingkungan sekitar 

siswa, pengalaman nyata yang pernah dialami siswa dalam kehidupan sehari–

hari, menjadikan matematika aktivitas siswa. Denganpendekatan RME, siswa 

tidak hanya dibawa ke dunia nyata yang ada dalam pikiran siswa.Jadi, siswa 

diajak berfikir untuk menyelesaikan masalah yang sering dialami 

dalamkehidupan sehari-hari. 

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti merumuskan judul penelitian 

yaitu Pengembangan Modul Pembelajaran Matematika Berbasis Pendekatan 
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Realistic Mathematics Education (RME) Pada Materi Sistem Persamaan 

Linear Dua Variabel Untuk Siswa Kelas VIII SMPN 3 Sengah Temila. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, 

adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Belum optimalnya prestasi belajar siswa. 

2. Pemberian materi hanya dari buku paket dan LKS yang tersedia. 

3. Dalam proses pembelajaran sering ditemui siswa cenderung malas 

membaca dan mencatat. 

4. Metode pembelajaran yang digunakan di sekolah tersebut masih 

menggunakan metode konvensional yaitu metode ceramah dan tanya 

jawab. 

C. Pembatasan Masalah    

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, peneliti membatasi masalah 

dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Pengembangan modul pembelajaran dalam penelitian adalah 

pengembangan modul pembelajaran matematika 

2. Metode pembelajaran yang digunakan adalah metode atau pendekatan 

Realistic Mathematics Education (RME)  

3. Subjek penelitian adalah siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Sengah Temila 

4. Pokok bahasan yang digunakan pada penelitian ini adalah Sistem 

Persamaan Linear Dua Variabel. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah di atas, maka 

rumusan masalah pada penelitian ini yaitu : 

Bagaimana pengembangan modul pembelajaran matematika berbasis 

pendekatan Realistic Mathematics Education (RME) pada Materi Sistem 

Persamaan Linear Dua Variabel Untuk Siswa Kelas VIII SMPN 3 Sengah 

Temila?  

E. Tujuan Penelitian 
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Tujuan penelitian ini ialah untuk mengembangkan modul 

pembelajaran Matematika berbasis pendekatan Realistic Mathematics 

Education(RME) pada Materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel untuk 

siswa kelas VIII SMPN 3 Sengah Temila. 

F. Manfaat Hasil Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan ilmu pendidikan agar 

lebih baik lagi khususnya pada modul pembelajaran Matematika berbasis 

pendekatanRealistic Mathematics Education (RME) pada materi sistem 

persamaan linear dua variabel. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi sekolah 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperbaiki 

proses pembelajaran disekolah khususnya pada pelajaran matematika. 

b. Bagi guru 

Agar menjadi referensi untuk guru menyampaikan tentang 

modul pembelajaran Matematika berbasis pendekatan Realistic 

Mathematics Education (RME) pada Materi Sistem Persamaan Linear 

Dua Variabel. 

c. Bagi siswa  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk 

mengembangkan kemampuan belajar, serta dapat meningkatkan 

prestasi belajar siswa baik secara individu maupun secara kelompok. 

d. Bagi peneliti lain 

Agar dapat menambah wawasan serta menjadi bahan bacaan 

sebagai acuan dalam penyusunan dan penulisan skripsi selanjutnya. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori dan Hasil Penelitian Yang Relevan 

1. Kajian Teori 

a. Modul  

1. Pengertian Modul 

Modul adalah salah satu komponen penting dalam 

pembelajaran karena dapatmembantu siswa memperoleh informasi 

penting tentang materi pembelajaran Parmin & Peniatidalam 

(Suastika & Rahmawati, 2019). Modul adalah sarana pembelajaran 

dalam bentuk tertulis atau cetak yang disusun secara sistematis, 

memuat materi pembelajaran, metode, tujuan pembelajaran 

berdasarkan kompetensi dasar atau indikator pencapaian 

kompetensi, petunjuk kegiatan belajar mandiri (Self 

Introductional) dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

menguji diri sendiri melalui latihan soal yang disajikan dalam 

modul tersebut menurut Hamdani dalam (Haristah et al., 2019). 

Menurut  Nasution (2000) dalam (Rafianti, 2017)modul dapat 

didefinisikan sebagai suatu unit lengkap yang berdiri sendiri dan 

terdiri dari suatu rangkaian kegiatan belajar yang disusun untuk 

membantu siswa mencapai sejumlah tujuan yang spesifik dan 

jelas. Modul adalah salah satu langkah yang tepat untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran pada siswa, dikarenakan saat 
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ini pengembangan bahan ajar berupa modul menjadi kebutuhan 

yang sangat mendesak. Penggunaan modul diharapkan dapat 

mengkondisikan kegiatan pembelajaran lebih terencana dengan 

baik, mandiri, tuntas, dan dengan hasil (output) yang berkualitas.  

Modul dapat diartikan sebagai materi pelajaran yang disusun dan 

disajikan secara tertulis sedemikian rupa sehingga pembacanya 

diharapkan dapat menyerap sendiri materi tersebut. 

Menurut (Praba Kurnia Dini Kalinda, Nengah Maharta, n.d.) 

modul adalah sebuah bahan ajar yangdisusun secara sistematis 

dengan menggunakanbahasa yang mudah dipahamipeserta didik 

sesuai dengan tingkatpengetahuan dan usia mereka, agarmereka 

dapat belajar sendiri (mandiri)dengan bantuan atau bimbingan 

yangminimal daripendidik.Modul merupakan paket belajar mandiri 

yang meliputi serangkaian pengalaman belajar yang direncanakan 

dan dirancang secara sistematis untuk membantu siswa mencapai 

tujuan belajar. Tujuan utama pembelajaran dengan modul adalah 

untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pembelajaran di 

sekolah, baik waktu, dana, fasilitas, maupun tenaga guna mencapai 

tujuan secara optimal Mulyasa dalam (Muhammad Wahyu 

Setiyadi, Ismail, 2017). 

Berdasarkan beberapa pendapat dan teori yang telah diuraikan 

di atas, dapat disimpulkan bahwa modul merupakan bahan ajar 

yang disusun secara utuh, sistematis dan menarik dengan bahasa 

yang mudah dimengerti oleh peserta didik sesuai dengan tingkat 

kemampuannya, modul minimal memuat tujuan pembelajaran, 

materi belajar dan evaluasi. Serta modul merupakan bahan ajar 

yang bersifat mandiri, sehingga dapat memudahkan peserta didik 

untuk belajar sendiri sesuai dengan kemampuannya tanpa bantuan 

guru. 

2. Karakteristik Modul 
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Menurut Rufii dalam (Suastika & Rahmawati, 

2019)menyatakan, one of media that can make students able to 

work independently to analyze rotational motion is the module. 

Modul yang berkualitas perlu memperhatikan karakteristik yang 

diperlukan pada modul, menurut (Suastika & Rahmawati, 

2019)antara lain:  

a). self instruction;  

b). self contained;  

c). berdiri sendiri (stand alone);  

d). adaptif;  

e). bersahabat/akrab (user friendly);  

f). konsistensi dalam penggunaan font, spasi, layout;  

g). memiliki organisasi penulisan yang jelas. 

3. Kelebihan Modul  

Menurut (Somayasa et al., 2013)modul dapat membantu 

sekolah dalam mewujudkan pembelajaran yang berkualitas. 

Penerapan modul dapat menyediakan kegiatan pembelajaran lebih 

terencana dengan baik, mandiri, tuntas dan dengan hasil (output) 

yang jelas. Modul dapat memfasilitasi peserta didik lebih tertarik 

dalam belajar, peserta didik otomatis belajar bertolak dari 

prerequisites, dan dapat meningkatkan hasil belajar menurut 

Depdiknas dalam(Somayasa et al., 2013) 

Menurut Santyasa dalam (Somayasa et al., 2013)keuntungan 

yang diperoleh dari pembelajaran dengan penerapan modul adalah 

sebagai berikut: 1) meningkatkan motivasi peserta didik, karena 

setiap kali mengerjakan tugas pelajaran yang dibatasi dengan jelas 

dan sesuai dengan kemampuan; 2) setelah dilakukan evaluasi, 

pendidik dan peserta didik mengetahui benar, pada modul yang 

mana peserta didik telah berhasil dan pada bagian modul yang 

mana mereka belum berhasil; 3) peserta didik mencapai hasil 
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sesuai dengan kemampuannya; 4) bahan pelajaran terbagi lebih 

merata dalam satu semester; dan 5) pendidikan lebih berdaya guna, 

karena bahan pelajaran disusun menurut jenjang akademik. 

Menurut Widodo dalam (Rohmiyati et al., 2016) kelebihan 

modul adalah (1) Modul dapat memperjelas dan mempermudah 

penyajian pesan agar tidak terlalu verbal. (2) Modul dapat 

mengatasi keterbatasan waktu, ruang dan daya indera. (3) Modul 

dapat digunakan secara tepat dan bervariasi dalam meningkatkan 

motivasi dan gairah belajar siswa. (4) Memungkinkan sis-wa 

belajar sesuai kemampuannya. (5) Memungkinkan siswa dapat 

mengukur dan mengevaluasi sendiri hasil belajarnya.  

4. Kelemahan Modul 

Menurut Widododalam (Rohmiyati et al., 2016) kelemahan 

modul antara lain, (1) Interaksi antara pembelajar dan pebelajar 

kurang. (2) Pendekatan tunggal menyebabkan monoton dan 

membosankan. (3) Kemandirian yang bebas menyebabkan 

pebelajar tidak disiplin dan menunda mengerjakan. (4) 

Perencanaan harus matang, memerlukan kerja sama tim, 

memerlukan dukungan fasilitas, media dan sumber lainnya. (5) 

Memerlukan biaya yang lebih mahal.  

b. Pembelajaran Matematika 

1. Pengertian pembelajaran  

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan 

pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar  dan 

pembelajaran merupakan proses komunikasi dua arah. Mengajar 

dilakukan pihak guru sebagai pendidik, sedangkan belajar di 

lakukan oleh peserta didik (Wulandari et al., 2019). Menurut (R. 

Susanti, 2017) proses pembelajaran merupakan proses 

pengembangan seluruh potensi siswa dan bertujuan agar siswa 
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berhasil menguasai materi sesuai dengan indikator yang 

ditetapkan. 

2. Pengertian Matematika 

Menurut (Harahap, 2018) matematika merupakan pondasi 

untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik dalam 

ilmu pengetahuan dan teknologi, matematika juga dapat memacu 

perkembangan daya pikir seseorang untuk merespon sesuatu 

dengan cepat dan tepat sehingga dapat mewujudkan sumber daya 

manusia yang berkompetensi. Matematika sangat dibutuhkan dan 

berguna dalam kehidupan sehari-hari, baik bagi sains, perdagangan 

maupun industri. Matematika bisa mewakili konsep lain sehingga 

menjadi ratu ilmu pengetahun.Menurut (Kusmanto & Marliyana, 

2014)matematika telah banyak memberikan sumbangan dalam 

perkembangan ilmu pengetahan maupun teknologi. Matematika 

merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan 

teknologi modern serta memiliki kemampuan penting dalam 

berbagai disiplin dan memajukan daya pikir manusia. 

Menurut Cockroft dalam (Kusmanto & Marliyana, 

2014)mengemukakan bahwa matematika perlu diajarkan kepada 

siswa karena: 

1) Selalu digunakan dalam segala segi kehidupan. 

2) Semua bidang studi memerlukan keterampilan matematika 

yang sesuai. 

3) Merupakan sarana komunikasi yang kuat, singkat dan jelas. 

4) Dapat digunakan untuk menyajikan informasi dalam berbagai 

cara. 

5) Meningkatkan kemampuan berfikir logis, ketelitian dan 

kesadaran keruangan. 

6) Memberikan kepuasan terhadap usaha memecahkan masalah 

yang menantang. 
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Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran matematika adalah suatu kegiatan 

pembelajaran yang dilaksanakan agar tercipta komunikasi 

matematika yang baik sehingga matematika itu lebih mudah 

dipelajari dan lebih menarik  serta meningkatan pemahaman 

konsep matematika pada siswa . 

 

 

c. Pendekatan Realistic Mathematics Education (RME) 

1. Pengertian model pembelajaran  Realistic Mathematics Education 

(RME) 

Pada tahun 1973, Freudental memperkenalkan suatu model 

baru dalam pembelajaran matematika yang dikenal dengan nama 

Realistic Mathematics Education atau istilah lain yaitu PMR 

(Pembelajaran Matematika Realistik). Realistic Mathematics 

Education (RME) awalnya dikembangkan di negeri Belanda 

Andriani dkk dalam (Sari & Yuniati, 2018).Menurut (Harahap, 

2018)RME adalah pembelajaran matematika yang dikaitkan dengan 

kehidupan nyata lalu siswa dapat membangun pengetahuannya 

sendiri dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Teori Realistic 

Mathematics Education (RME) mulai ada dan dikembangkan di 

Belanda pada tahun 1970 di belanda oleh Institut Freudenthal.  

Sehingga pemikiran dalam RME banyak diberikan oleh 

Freudenthal, dalam pandangan Freudenthal ada dua pandangan yang 

penting yaitu, dua diantaranya mathematics must be connected to 

reality and mathematics as human activity MenurutTandililing 

dalam (Ramadhanti & Marlina, 2019)yang berarti matematika 

dihubungkan realitas dan matematika sebagai aktivitas manusia. 

Pendekatan RME adalah pembelajaran matematika yang 

memanfaatkan aktivitas siswa dalam realitas dan lingkungannya 
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untuk mentransformasi masalah dalam kehidupan sehari-harinya ke 

dalam simbol dan model pemecahan masalah matematika (Sutisna & 

Subarjah, 2016). 

 

2. Prinsip dan Karakteristik Pembelajaran Matematika Realistik 

 Hobri dalam (Ningsih, 2014)mengemukakan tiga prinsip kunci 

PMR, yaitu: 

a) Penemuan kembali secara terbimbing melalui matematisasi 

progresif (Guided Reinvention Through Progressive 

Mathematizing). Menurut prinsip “Guided Reinvention”, siswa 

harus diberi kesempatan mengalami proses yang sama dengan 

proses yang dilalui para ahli ketika konsep-konsep matematika 

ditemukan. 

b) Fenomena didaktik (Didactical Phenomenology). Menurut 

prinsip fenomena didaktik, situasi yang mejadi topik matematika 

diaplikasikan untuk diselidiki berdasarkan dua alasan; 

c) Memunculkan ragam aplikasi yang harus diantisipasi dalam 

pembelajaran, dan 

d) Mempertimbangkan kesesuaian situasi daritopik sebagai hal 

yang berpengaruh untuk proses pembelajaran yangbergerak dari 

masalah nyata ke matematika formal. 

Pengembangan model mandiri (self developed models). 

Modelmatematika dimunculkan dan dikembangkan sendiri oleh 

siswaberfungsi menjembatani kesenjangan pengetahuan informal 

dan matematika formal, yang berasal dari pengetahuan yang 

telahdimiliki siswa. 

Menurut hobri dalam (Ningsih, 2014)ketiga prinsip tersebut 

dioperasionalkan ke dalam karakteristik PMR sebagai berikut: 

a) Menggunakan masalah kontekstual (the use of contex).  
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Pembelajaran dimulai dengan menggunakan masalah kontekstual 

sebagai titik tolak atau titik awal untuk belajar. Masalah 

kontekstual Realistic Mathematics Education : Model Alternatif 

Pembelajaran Matematika Sekolah yang menjadi topik 

pembelajaran harus merupakan masalah sederhana yang dikenali 

siswa. 

b) Menggunakan model (use models, bridging by verti instruments). 

Model disini sebagai suatu jembatan antara real dan abstrak yang 

membantu siswa belajar matematika pada level abstraksi yang 

berbeda. Istilah model berkaitan dengan model situasi dan model 

matematik yang dikembangkan oleh siswa sendiri (self develop 

models). Peran self develop models merupakan jembatan bagi 

siswa dari situasi real ke situasi abstrak atau dari matematika 

informal ke matematika formal. Artinya siswa membuat model 

sendiri dalam menyelesaikan masalah. Pertama model situasi 

yang dekat dengan dunia nyata siswa. Generalisasi dari 

formalisasi model tersebut akan berubah menjadi model-of 

masalah tersebut. Melalui penalaran matematik model-of akan 

bergeser menjadi model-for masalah yang sejenis. Pada 

akhirnya, akan menjadi model matematika formal. 

c) Menggunakan kontribusi siswa (student contribution). 

Kontribusi yang besar pada proses belajar mengajar diharapkan 

datangnya dari siswa. Hal ini berarti semua pikiran (konstruksi 

dan produksi) siswa diperhatikan. 

d) Interaktivits (interactivity).  

Interaksi antarsiswa dengan guru merupakan hal yang mendasar 

dalam PMR. Secara eksplisit bentukbentuk interaksi yang berupa 

negosiasi, penjelasan, pembenaran, setuju, tidak setuju, 

pertanyaan atau refleksi digunakan untuk mencapai bentuk 

formal dari bentuk-bentuk informal siswa. 
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e) Terintegrasi dengan topik lainnya (intertwining).  

Dalam PMR pengintegrasian unit-unit matematika adalah 

esensial. Jika dalam pembelajaran kita mengabaikan keterkaitan 

dengan bidang yang lain, maka akan berpengaruh pada 

pemecahan masalah. Dalam mengaplikasikan matematika, 

biasanya diperlukan pengetahuan yang lebih kompleks. 

3. Langkah-langkah model Pembelajaran Matematika Realistik  

Mengacu pada karakteristik pembelajaran matematika realistik 

diatas, maka menurut hobri dalam (Ningsih, 2014)langkah-langkah 

dalam kegiatan inti proses pembelajaranmatematika realistik pada 

penelitian ini adalah : 

Langkah 1 : Memahami masalah kontekstualGuru memberikan 

masalah kontekstual dan siswamemahami permasalahan tersebut. 

Langkah 2 : Menjelaskan masalah kontekstualGuru menjelaskan 

situasi dan kondisi soal denganmemberikan petunjuk/saran seperlunya 

(terbatas) terhadapbagian-bagian tertentu yang belum dipahami 

siswa.Penjelasan ini hanya sampai siswa mengerti maksud soal. 

Langkah 3 : Menyelesaikan masalah kontekstualSiswa secara individu 

menyelesaikan masalah kontekstualdengan cara mereka sendiri. Guru 

memotivasi siswa untukmenyelesaikan masalah dengan cara mereka 

denganmemberikan pertanyaan/petunjuk/saran. 

Langkah 4 : Membandingkan dan mendiskusikan jawabanGuru 

menyediakan waktu dan kesempatan pada siswauntuk 

membandingkan dan mendiskusikan jawaban darisoal secara 

berkelompok. Untuk selanjutnya dibandingkan dan didiskusikan pada 

diskusi kelas. 

Langkah 5 : MenyimpulkanDari diskusi, guru mengarahkan siswa 

menarik kesimpulan suatu prosedur atau konsep, dengan guru 

bertindak sebagaipembimbing. 
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4. Manfaat model pembelajaran Realistic Mathematics Education 

(RME) 

Menurut septiani dalam (S. Susanti & Nurfitriyanti, 2018) 

Model pembelajaran Realistic Mathematic Education 

(RME)berpengaruh positif terhadap kemampuan pemecahan 

masalah matematika siswa. 

 

5. Kelebihan dan kelemahan pembelajaran matematika Realistik 

Menurut Suwarsono dalam (Ningsih, 2014) kelebihan 

kelebihan Realistic Mathematics Education (RME) atau Pembelajaran 

Matematika Realistik (PMR) adalah sebagai berikut : 

1. Realistic Mathematics Education (RME) memberikan pengertian 

yang jelas dan operasional kepada siswa tentang keterkaitan antara 

matematika dengan kehidupan sehari-hari dan tentang kegunaan 

matematika pada umumnya kepada manusia. 

2. Realistic Mathematics Education (RME) memberikan pengertian 

yang jelas dan operasional kepada siswa bahwa matematika adalah 

suatu bidang kajian yang dapat dikonstruksi dan dikembangkan 

sendiri oleh siswa dan oleh setiap orang “biasa” yang lain, tidak 

hanya oleh mereka yang disebut pakar dalam bidang tersebut. 

3. Realistic Mathematics Education (RME) memberikan pengertian 

yang jelas dan operasional kepada siswa bahwa cara penyelesaian 

suatu soal atau masalah tidak harus tunggal, dan tidak harus sama 

antara orang satu dengan orang yang lain.  

4. Realistic Mathematics Education (RME) memberikan pengertian 

yang jelas dan operasional kepada siswa bahwa dalam mempelajari 

matematika, proses pembelajaran merupakan suatu yang utama dan 

untuk mempelajari matematika orang harus menjalani sendiri 

proses itu dan berusaha untuk menemukan sendiri konsep-konsep 

dan materi-materi matematika yang lain dengan bantuan pihak lain 
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yang sudah tahu (guru). Tanpa kemauan untuk menjalani sendiri 

proses tersebut, pembelajaran yang bermakna tidak akan terjadi. 

5. Realistic Mathematics Education (RME) memadukan kelebihan-

kelebihan dari berbagai pendekatan pembelajaran lain yang juga 

dianggap “unggul”. 

6. Realistic Mathematics Education (RME) bersifat lengkap 

(menyeluruh), mendetail dan operasional. Proses pembelajaran 

topik-topik matematika dikerjakan secara menyeluruh, mendetail 

dan operasional sejak dari pengembangan kurikulum, 

pengembangan didaktiknya di kelas, yang tidak hanya secara makro 

tapi juga secara mikro beserta proses evaluasinya. 

Selain kelebihan-kelebihan seperti yang diungkapkan di atas, 

terdapat juga kelemahan-kelemahan Realistic Mathematics Education 

(RME) yang oleh Suwarsono dalam (Ningsih, 2014) adalah sebagai 

berikut: 

1. Pemahaman tentang Realistic Mathematics Education (RME) dan 

pengimplementasian Realistic Mathematics Education (RME) 

membutuhkan paradigma, yaitu perubahan pandangan yang sangat 

mendasar mengenai berbagai hal, misalnya seperti siswa, guru, 

peranan sosial, peranan kontek, peranan alat peraga, pengertian 

belajar dan lain-lain. Perubahan paradigma ini mudah 

diucapkantetapi tidak mudah untuk dipraktekkan karena paradigma 

lamasudah begitu kuat dan lama mengakar. 

2. Pencarian soal-soal yang kontekstual, yang memenuhi syarat-

syarat yang dituntut oleh RME tidak selalu mudah untuk setiap 

topic matematika yang perlu dipelajari siswa, terlebih karena soal 

tersebut masing-masing harus bisa diselesaikan dengan berbagai 

cara. 

3. Upaya mendorong siswa agar bisa menemukan cara untuk 

menyelesaikan tiap soal juga merupakan tantangan tersendiri. 
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4. Proses pengembangan kemampuan berpikir siswa dengan memulai 

soal-soal kontekstual, proses matematisasi horizontal dan proses 

matematisasi vertikal juga bukan merupakan sesuatu yang 

sederhana karena proses dan mekanisme berpikir siswa harus 

diikuti dengan cermat agar guru bisa membantu siswa dalam 

menemukan kembali terhadap konsep-konsep matematika tertentu. 

5. Pemilihan alat peraga harus cermat agar alat peraga yang dipilih 

bisa membantu proses berpikir siswa sesuai dengan tuntutan 

Realistic Mathematics Education (RME). 

6. Penilaian (assesment) dalam Realistic Mathematics Education 

(RME) lebih rumit daripada dalam pembelajaran konvensional. 

7. Kepadatan materi pembelajaran dalam kurikulum perlu dikurangi 

secara substansial, agar proses pembelajaran siswa bisa 

berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip Realistic Mathematics 

Education (RME). 

 

B. Hasil Penelitian yang Relevan 

Penelitian dengan judul Pengembangan Modul Berbasis Realistic 

Matematics Education (RME) untuk meningkatkan kemampuan literasi 

matematika siswa kelas XI SMK ini dilakukan oleh(Putri et al., 

2020)berdasarkan hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa modul 

pembelajaran yang di kembangkan oleh peneliti dikatakan efektif sehingga 

modul berbasis RME dapat digunakan guna mendukung proses belajar siswa 

di sekolah maupun di rumah. ketuntasan belajar siswa mencapai 90.00% 

masih dalam kategori efektif.  

Penelitian dengan judul pembelajaran Realistic Matematics Education 

(RME) terhadap kemampuan pemahaman matematis, ini dilakukan oleh 

(Ramadhanti & Marlina, 2019). Dari penelitian yang telah dilakukan 

disimpulkan bahwa dalam Pembelajaran RME, matematika dihubungkan 

realitas dan sebagai aktivitas manusia. Sehingga siswa dapat membayangkan 
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permasalahan kontekstual yang diberikan dan memahami konsep yang 

diberikan, matematika yang dianggap abstrak dapat dipahami secara konkrit 

oleh siswa. Oleh sebab itu pembelajaran. Pembelajaran dengan RME masih 

menjadi salah satu alternatif model pembelajaran di dalam kelas hal ini 

karena, masih terdapat penelitian -penelitian terbaru yang menggunakan 

model pembelajaran RME. Tidak hanya masih banyak digunakan tetapi 

dijadikan alternatif dalam meningkatkan kemampuan pemahaman matematis 

siswa lebih baik lagi. Hal ini berdasarkan penelitian-penelitian terbaru yang 

menggunakan model pembelajaran RME untuk meningkatkan kemampuan 

pemahaman matematis siswa. Makapembelajaran RME menjadi model 

pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan pemahaman matematis 

lebih baik lagi. 

Penelitian dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif 

Berbasis Geogebra dengan Model Pengembangan ADDIE (Analysis,Design, 

Development, Implementation, Evaluation) pada Materi Geometri Kelas XI 

MIA SMA Negeri 3 Takalar, ini dilakukan oleh Walid, M. 

Ismail (2017) Hasil validasi ahli materi dengan rata-rata 3,1 berada pada 

kategori sangat valid,karena 3 ≤ M ≤ 4 sehingga materi pada media tersebut 

dikatakan sangat valid, sedangkan hasil validasi ahli media dengan rata-rata 

3,05 berada pada kategori sangat valid, karena 3 ≤ M ≤ 4 sehingga media 

pembelajaran dikatakan sangat valid. Efektif karena media pembelajaran 

dinilai oleh siswa dengan respon positif dengan rata-rata persentase respon 

positif sebesar 88,53% dengan rata-rata respon sebesar 4,32 serta respon guru 

dengan rata-rata respon sebesar 4,1 dikatakan efektif karena persentase respon 

siswa lebih dari 50%. Praktis karena diperoleh hasil keterlaksanaan media 

pembelajaran sebesar 83,3% dikatakan praktis karena persentase 

keterlaksanaan media pembelajaran lebih besar dari 70%. 

Penelitian dengan judul Pengembangan Modul Berbasis Realistik 

untuk Materi Himpunan Di Kelas VII SMPN 24 Padang  ini dilakukan oleh 

(Afreni et al., 2014) dari penelitian yang telah dilakukan ddapat disimpulan 
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bahwa berdasarkan analisis data yang dilakukan, dapat dihasilkan modul 

berbasis realistik untuk materi himpunan di kelas VII SMPN 24 Padang yang 

sangat valid dengan kriteria 4,55 dari aspek materi, penyajian, bahasa dan 

keterbacaan serta kegrafisan. Selain itu, modul berbasis realistik untuk materi 

himpunan di kelas VII SMPN 24 Padang sangat praktis dengan kriteria 90% 

dari aspek kemudahan, waktu, interpretasi dan ekivalensi. 

Penelitian dengan judul pengembangan modul pembelajaran, 

dilakukan oleh (Haristah et al., 2019)berdasarkan rata-rata nilai tes dari kelas 

yang diajar menggunakan media pembelajaran dengan pendekatan PMRI 

lebih dari rata-rata nilai tes kelas yang diajar tanpa menggunakan modul 

pembeajaran dengan pendekatan PMRI, yaitu 75 untuk rata-rata nilai kelas 

yang diajar menggunakan modul pembelajaran dengan pendekatan PMRI dan 

69 untuk nilai rata-rata kelas yang diajar tanpa menggunakan modul 

pembelajaran dengan pendekatan PMRI. Hal ini diperkuat dengan hasil 

penelitian Utama, dkk (2012) nilai rata-rata pada kelas eksperimen yaitu kelas 

yang diajar menggunakan metode modul pembelajaran adalah 77,03, sedang 

kelas konvensional memiliki rata-rata nilai 70,70. Hal ini menunjukkan bahwa 

ratarata kelas eksperimen lebih baik dari kelas kontrol. Jadi dapat disimpulkan 

penggunaan modul pembelajaran dengan pendekatan PMRI lebih efektif 

dibanding tanpa menggunakan media pembelajaran tersebut. 

C. Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir ini disusun berdasarkan variabel yang dipakai 

dalam penelitian ini yaitu pembelajaran dengan menggunakan metode 

Pendekatan Realistic Mathematics Education(RME) dan Pengembangan 

Modul Pembelajaran Matematika.Media pembelajaran yang dibuat adalah 

Modul untuk mengatasi kesulitan siswa dalam pemecahan masalah. Pada 

penelitian ini sistem persamaan linear dua variabel dijadikan materi pokok 

yang akan diteliti. Modul dikembangkan dengan model ADDIE, Model 

ADDIE merupakan model desain sistem pembelajaran yang memperlihatkan 

tahapan-tahapan dasar desain sistem pembelajaran yang sederhana dan mudah 
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dipelajari. Hal tersebut menjadi latar belakang peneliti memilih model 

ADDIE. Modelini sesuai dengan namanya, terdiri dari lima fase atau tahapan 

utama yaitu (A)nalysis, (D)esaign, (D)evelopment, (I)mplementation, dan 

(E)valution. 

Tahap analysis diidentifikasi alur penelitian mulai dari tinjauan 

kurikulum, analisis karakteristik siswa, analisis materi, perumusan strategi, 

perumusan tujuan pembelajaran, dan analisis kebutuhan.Tahap desaign 

dilakukan dengan merancang komponen-komponen pendukung seperti modul 

dan sistem persamaan linear dua variabel. Tahap development dengan cara 

mengubah desain rancangan media menjadi konkret dan melakukan uji 

validitas oleh ahli.Tahap implementation kegiatannya adalah uji 

efektifitas.Tahap evalutation dilakukan evaluasi terhadap media pembelajaran 

Modul. 

Media pembelajaran dikatakan baik menggunakan model ADDIE 

mempunyai syarat yaitu valid, praktis, dan efektif. Dalam penelitian 

pengembangan ini maka dilakukan uji kevalidan media pembelajaran, uji 

kepraktisan media pembelajaran, dan uji keefektifan media pembelajaran. Jika 

media pembelajaran Modul itu memenuhi kriteria maka media dapat 

digunakan dalam proses pembelajaran.Kerangka berpikir disajikan dalam 

gambar berikut: 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMPN 3 Sengah Temila yang beralamat Jl. 

Desa Simpang Pasir-Sidas, Kec. Sengah Temila, Kalimantan Barat. 

Penelitian dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran 2021/2022. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dari tahap persiapan sampai dengan tahap 

pelaksanakaan yaitu dimulai bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 2021. 

Tabel 3.1 

Jadwal Penelitian 

No Nama Kegiatan 
Bulan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Tahap Persiapan Penelitian                         

Analisis permasalahan dan tujuan                         

Penetapan rencana dan penyusunan 

proposal                         

Pengurusan izin administrasi penelitian             

Pemilihan media modul             

Pelaksanaan validasi modul             

Perbaikan modul sesuai hasil validasi             

Penyusunan instrumen penelitian             

2 Tahap Pelaksanaan Penelitian             

Pelaksanaan uji coba terbatas             

Pelaksanaan uji coba lebih lanjut             

Pengambilan data melalui instrument 

penelitian             
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Pengumpulan dan tabulasi data             

3 Tahap Pasca Penelitian             

Analisis data penelitian             

Penyusunan Pembahasan             

Penyusunan Skripsi             

Penyusunan Artikel Skripsi             

 

B. Jenis Penelitian  

Penelitian yang digunakan yaitu Research and Development 

(Penelitian dan Pengembangan) atau sering disingkat dengan R&D, Penelitian 

dan Pengembangan merupakan kajian yang sistematis tentang bagaimana 

membuat rancangan suatu produk, mengembangkan atau memproduksi 

rancangan tersebut dan mengevaluasi kinerja produk tersebut, dengan tujuan 

dapat diperoleh data yang empiris yang dapat digunakan sebagai dasar untuk 

memuat produk, alat-alat dan model yang dapat digunakan dalam 

pembelajaran atau nonpembelajaran (Sugiyono, 2011: 29). Menurut Sugiyono 

(2012: 427) dalam (Afreni et al., 2014)“Metode penelitian dan pengembangan 

(Research and Development/R&D) adalah merupakan metode penelitian yang 

digunakan untuk meneliti sehingga menghasilkan produk baru, dan 

selanjutnya menguji keefektifan produk tersebut”.Produk yang dikembangkan 

dan diujicobakan dalam penelitian ini adalah modul pembelajaran matematika 

berbasis pendekatan Realistic Mathematics Education (RME) pada materi 

sistem persamaan linear dua variabel yang valid, praktis, dan efektif. Model 

pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ADDIE (Analysis, 

Design, Development, Implementation, Evaluation),menurut (Masykur et al., 

2017) Model ADDIE adalah istilah sehari-hari yang digunakan untuk 

menggambarkan pendekatan sistematis untuk pengembangan pembelajaran. 

ADDIE merupakan singkatan yang mengacu pada proses-proses utama dari 

proses pengembangan sistem pembelajaran yaitu : Analysis (analisis), Design 
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(desain), Development (pengembangan), Implentation (implementasi), dan 

Evaluation (evaluasi). 

Beberapa alasan pemilihan metode ADDIE antara lain : 

(1) Model ADDIE adalah model yang memberikan kesempatan untuk 

melakukan evaluasi dan revisi secara terus menerus dalam setiap fase yang 

dilalui. Sehingga produk yang dihasilkan menjadi produk yang valid dan 

reliabel.  

(2) Model ADDIE sangat sederhana tapi implementasinya sistematis. 

Model ADDIE adalah desain model pembelajaran yang sistematis dan 

terdiri dari 5 tahap ini meliputi desain keseluruhan proses pembelajaran cara 

yang sistematik. 

1. Tahap Analisa ( Analyze) 

Tahap analisis merupakan suatu proses yang akan mendefinisikan apa 

yang akan dipelajari pelajar maka untuk mengetahui atau menentukan apa 

yang harus dipelajari kita harus mengetahui beberapa kegiatan, 

diantaranya adalah melakukan analisis kebutuhan, mengidentifikasi 

masalah, melakukan analisis tugas oleh karena itu keluaran (output) yang 

akan dihasilkan adalah beberapa karakteristik pembelajar, identifikasi 

kesenjangan, identifikasi kebutuhan dan analisis tugas yang rinci 

berdasarkan kebutuhan. 

2. Tahap Desain (Design) 

Pada tahap desain terdiri dari perumusan tujuan umum yang dapat 

diukur, mengklasifikasikan pembelajar menjadi beberapa tipe, memilih 

aktifitas pembelajar dan memilih media. Pada tahap desain pengembang 

merencanakan tujuan belajar, proses penilaian, kegiatan pembelajaran dan 

isi pembelajaran.  

3. Tahap pengembangan ( Development ) 

Tahap pengembangan meliputi menyiapkan material untuk pebelajar 

dan pengajar sesuai dengan spesifikasi produk yang dikembangkan. Pada 

tahap pengembangan yaitu mengembangkan produk sesuai dengan materi 
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dan tujuan yang akan disampaikan dalam pembelajaran, begitu pula 

dengan lingkungan belajar lain yang akan mendukung proses 

pembelajaran, semuanya harus disiapkan dalam tahap ini. 

4. Tahap implementasi (implementation) 

Pada tahap ini dimulai dengan menyiapkan pelatihan instruktur atau 

pengajar, serta menyiapkan peralatan belajar dan lingkungan yang 

dikondisikan setelah semuanya tersedia maka desainer bisa 

mengimplementasikan produk yang dikembangkan kedalam proses 

pembelajaran. 

5. Tahap evaluasi ( Evaluation) 

Evaluasi yang dilakukan pada penelitian pengembangan kali ini yaitu 

evaluasi formatif pada tiap fase pengembangan yaitu selanjutnya 

dilakukan revisi untuk mengetahui apakah produk pengembangan apakah 

sudah valid untuk diaplikasikan dalam pembelajaran. 

 

C. Desain Penelitian  

Desain pengembangan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation). 

Tahapan yang dilakukan dalam pengembangan ini yaitu : 

1. Analysis : dilakukan untuk mengumpulkan berbagai informasi sebagai 

bahan perencaan produk yang akan dikembangkan. Tahapan analisis 

meliputi analisis kurikulum, analisis siswa dan analisis kebutuhan siswa.  

2. Design : menyusun kerangka modul pembelajaran matematika berbasis 

pendekatan realistic mathematics education (RME) pada materi sistem 

persamaan linear dua variabel, peta kebutuhan modul pembelajaran 

matematika berbasis pendekatan realistic mathematics education (RME) 

pada materi sistem persamaan linear dua variabel serta menyusun lembar 

penilaian.  

3. Development : penulisan draf modul pembelajaran matematika berbasis 

pendekatan realistic mathematics education (RME) pada materi sistem 
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persamaan linear dua variabel dan melakukan validasi sebelum 

diujicobakan. 

4. Implementation : mengujicobakan modul pembelajaran matematika 

berbasis pendekatan realistic mathematics education (RME) pada materi 

sistem persamaan linear dua variabel, melaksanakan tes, serta membagikan 

angket respon. 

5.Evaluation : melakukan analisis serta perbaikan terhadap masalah yang 

terjadi selama pembelajaran teknik penelitian ini ialah observasi dan tes. 

 

D. Instrumen Penelitian  

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 

1. Lembar Validasi  

Lembar validasi digunakan untuk memperoleh data tentang hasil 

validasi para ahli mengenai modul pembelajaran matematika berbasis 

pendekatan realistic mathematics education (RME) pada materi sistem 

persamaan linear dua variabel. Instrumen ini bertujuan untuk mengetahui 

nilai kevalidan Modul yang dikembangkan berdasarkan aspek kompetensi, 

isi materi, dan kesesuaian dengan berbasis inkuiri terbimbing. Validator 

menuliskan skor yang sesuai dengan memberikan tanda cek (v) pada baris 

dan kolom yang sesuai, dan dimintai memberikan kesimpulan penilaian 

secara umum tentang modul pembelajaran matematika berbasis 

pendekatan realistic mathematics education (RME) pada materi sistem 

persamaan linear dua variabel tersebut dengan kategori baik sekali, baik, 

cukup, kurang, dan kurang sekali. 

Kemudian nilai dari tingkat validitas tersebut disesuaikan dengan kategori 

sebagai berikut (Riduwan:2006): 
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Tabel 3.2. Kriteria Tingkat Validitas 

Kriteria Kategori 

0 ≤ x < 21 Tidak Valid 

21 ≤ x < 41 Kurang Valid 

41 ≤ x < 61 Cukup Valid 

61 ≤ x < 81 Valid 

81 ≤ x ≤ 100 Sangat Valid 

 

Dalam penelitian ini kriteria validitas yang digunakan minimal kriteria 

valid. 

2. Lembar Observasi  

Lembar observasi digunakan untuk melihat keterlaksanaan modul 

pembelajaran matematika berbasis pendekatan realistic mathematics 

education (RME) pada materi sistem persamaan linear dua variabel yang 

diperoleh dari pengamatan saat proses pembelajaran. Keterlaksanaan 

modul pembelajaran matematika berbasis pendekatan realistic 

mathematics education (RME) pada materi sistem persamaan linear dua 

variabel dilihat dari kemudahan penggunaan, keterbacaan, isi, dan waktu. 

Selanjutnya data yang digunakan untuk perbaikan modul yang 

dikembangkan setelah diujikan dalam proses pembelajaran. 

Kemudian nilai dari tingkat praktikalitas tersebut disesuaikan dengan 

kategori sebagai berikut (Riduwan:2006): 

Tabel 3.3 Kriteria Tingkat Praktikalitas 

Kriteria Kategori 

0 ≤ x < 60 Tidak praktis 

21 ≤ x < 70 Kurang praktis 

41 ≤ x < 80 Cukup praktis 

61 ≤ x < 90 Praktis 

81 ≤ x ≤ 100 Sangat praktis 
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Dalam penelitian ini kriteria validitas yang digunakan minimal dalam 

kriteria cukup praktis. 

 

3. Tes Hasil Belajar 

 Hasil tes dipergunakan untuk mengetahui persentase rata-rata 

skor tes hasil belajar siswa. Dari hasil tes akan didapatkan persentase 

ketuntasan klasikal siswa untuk mengetahui efektifitas Modul. Tes hasil 

belajar diberikan kepada siswa pada akhir pembelajaran untuk 

menentukan ketuntasan pemahaman siswa setelah pembelajaran selesai 

dilaksanakan Materi tes dalam penelitian ini ialah sistem persamaan 

linearda variabel, jumlah soal 10 soal bentuk soal Esay  

 

E. Analisis Data  

Analisis data dilakukan untuk mendapatkan modul pembelajaran 

matematika berbasis pendekatan realistic mathematics education (RME) pada 

materi sistem persamaan linear dua variabel yang layak digunakan dan 

berkualitas yang memenuhi kriteria valid, praktis, dan efektif. Berikut adalah 

penjelasan analisis data masing-masing instrumen.  

1. Lembar Validasi  

Data validitas diperoleh dari lembar validasi modul pembelajaran 

matematika berbasis pendekatan realistic mathematics education (RME) 

pada materi sistem persamaan linear dua variabel. Data yang diperoleh 

kemudian dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:  

Tingkat validitas (x) = 
skor yang diperoleh

jumlah skor tertinggi
𝑥100%  

Kriteria tingkat validitas modul pembelajaran matematika berbasis 

pendekatan realistic mathematics education (RME) pada materi sistem 

persamaan linear dua variabel yang dianggap cukup untuk melanjutkan 

pada tahap berikutnya apabila mencapai lebih dari sama dengan 60. 
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2. Lembar Observasi  

Data praktikalitas diperoleh dari lembar observasi keterlaksanaan 

modul pembelajaran matematika berbasis pendekatan realistic 

mathematics education (RME) pada materi sistem persamaan linear dua 

variabel. Data yang diperoleh kemudian dihitung dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut : 

Tingkat praktikalitas = 
skor rata−rata

jumlah maksimal
𝑥100%  

Kriteria tingkat praktikalitas modul pembelajaran matematika berbasis 

pendekatan realistic mathematics education (RME) pada materi sistem 

persamaan linear dua variabel yang dianggap cukup untuk melanjutkan 

pada tahap berikutnya apabila mencapai lebih dari sama dengan 60 

3. Tes Hasil Belajar  

Data keefektifan modul pembelajaran matematika berbasis pendekatan 

realistic mathematics education (RME) pada materi sistem persamaan 

linear dua variabel diperoleh dari nilai tes hasil belajar siswa yang 

dilaksanakan diakhir pembelajaran. Kualitas keefektifan ditentukan oleh 

persentase ketuntasan hasil belajar siswa. Data yang diperoleh kemudian 

dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:  

Nilai =
jumlah siswa tuntas

jumlah siswa
𝑥100%  

Kriteria tingkat praktikalitas modul pembelajaran matematika berbasis 

pendekatan realistic mathematics education (RME) pada materi sistem 

persamaan linear dua variabel dikatakan efektif jika persentase ketuntasan 

siswa minimal 60. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN  

Pada bab ini diuraikan hasil analisis data dan hasil pengembangan modul 

pembelajaran matematika berbasis pendekatan Realistic Mathematics Education 

(RME) pada materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV), serta 

instrumen-instrumen yang relevan dengan modul tersebut. 

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab I bahwa tujuan penelitian ini ialah 

untuk mengembangkan modul pembelajaran matematika berbasis pendekatan 

Realistic Mathematics Education (RME) pada materi Sistem Persamaan Linear Dua 

Variabel (SPLDV). Untuk memperoleh modul pembelajaran yang berkualitas, 

peneliti harus mengikuti prosedur pengembangan modul pembelajaran dan 

menganalisis data hasil penelitian sesuai dengan analisis data yang ditetapkan. 

Modul pembelajaran matematika berbasis pendekatan Realistic Mathematics 

Education (RME) yang telah dikembangkan oleh penulis telah divalidasi oleh para 

ahli dan telah diujicobakan akan dibahas pada bab ini.pembahasan hasil penilaian 

oleh para ahli, pembahasan hasil pengamatan keterlaksanaan pembelajaran serta hasil 

pengamatan aktivitas peserta didik, pembahasan hasil respon peserta didik serta 

pembahasan hasil analisis tes hasil belajar peserta didik. 

A. Hasil Penelitian 

Pada Bab III telah dipaparkan bahwa pengembangan modul pembelajaran 

matematika berbasis pendekatan Realistic Mathematics Education (RME) 

berdasarkan Model ADDIE, yang meliputi lima tahap, yakni tahap Analysis 

(Analisis), Design (Desain), Development (Pengembangan), Implementation 

(Implementasi), dan Evaluation (Evaluasi). 

1. Tahap Analysis (Analisis) 

Pada tahap analisis, peneliti mengumpulkan data dan informasi berkaitan 

dengan permasalahan penelitian. Data tersebut kemudian dilakukan analisis 
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kebutuhan. Peneliti memperoleh data analisis kebutuhan tersebut dengan 

melakukan observasi dan wawancara di SMP Negeri 3 Sengah Temila.  

Pada saat observasi dilakukan di kelas VIII, dalam kegiatan belajar 

mengajar di kelas, guru belum menggunakan modul pembelajaran. Guru 

menggunakan buku pelajaran yang digunakan sebagai sumber untuk dijelaskan 

kembali kepada peserta didik. Sedangkan peserta didik, menggunakan buku 

yang tersedia di perpustakaan sekolah. pemberian materi hanya dari buku paket 

dan LKS yang tersedia, dalam proses pembelajaran sering ditemui siswa 

cenderung malas membaca dan mencatat, dan  metode pembelajaran yang 

digunakan di sekolah tersebut masih menggunakan metode konvensional yaitu 

metode ceramah dan tanya jawab. Observasi ini dilakukan sebagai langkah 

awal dalam mencari permasalahan terkait dengan pembelajaran matematika di 

kelas VIII. Selain itu kegiatan observasi sekaligus memberikan solusi sehingga 

peneliti dapat menghasilkan produk buku panduan sesuai dengan kebutuhan 

guru dan siswa di sekolah.   

Dari observasi di atas, upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan adanya 

pengembangkan bahan ajar yaitu modul pembelajaran matematika berbasis 

pendekatan Realistic Mathematics Education (RME), pengertian RME 

menurut Hamdani (2011:110) dalam (Haristah et al., 2019) Realistic 

Mathematics Education (RME) dilakukan dengan mengaitkan dan melibatkan 

lingkungan sekitar siswa, pengalaman nyata yang pernah dialami siswa dalam 

kehidupan sehari-hari, menjadikan matematika aktivitas siswa. Dengan adanya 

modul pembelajaran matematika berbasis pendekatan Realistic Mathematics 

Education (RME) dapat membantu siswa belajar matematika dengan 

mengaitkan dan melibatkan lingkungan sekitar siswa dan pengalaman nyata 

yang pernah dialami siswa dalam kehidupan sehari-hari dan modul ini dapat 

dijadikan referensi guru dan siswa dalam proses pembelajaran. 

Setelah dilakukan observasi di sekolah, dapat diambil garis besar dalam 

tahap analisis, yaitu: 
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a. Analisis Kebutuhan Peserta Didik 

Setelah observasi dilakukan, peneliti mengambil kesimpulan bahwa 

belum optimalnya prestasi belajar siswa dan pemberian materi hanya dari 

buku paket dan LKS yang tersedia. Sehingga dibutuhkan modul 

pembelajaran matematika berbasis pendekatan Realistic Mathematics 

Education (RME) agar dapat membantu perserta didik dalam 

mengembangkan kemampuan belajar dengan mengaitkan dan melibatkan 

lingkungan sekitar siswa dan pengalaman nyata yang pernah dialami siswa 

dalam kehidupan sehari-hari dan modul ini dapat dijadikan referensi guru 

dan siswa dalam proses pembelajaran.. 

b. Analisis Kurikulum 

Berdasarkan hasil pengamatan pelaksanaan pembelajaran Matematika 

di SMP Negeri 3 Sengah Temila, diketahui Kurikulum yang digunakan 

adalah Kurikulum 2013 (K13). Dimana K13 yaitu kegiatan pembelajaran 

berpusat pada siswa. Penyesuaian isi materi dalam modul disesuaikan 

dengan buku dan mengarahkan siswa aktif dalam pembelajaran. 

 

2. Tahap Design (Desain) 

Melihat permasalahan yang terdapat disekolah, peneliti kemudian 

mengumpulkan informasi yang menunjang modul pembelajaran matematika 

Realistic Mathematics Education (RME) yang dikembangkan informasi 

tersebut ialah Perancangan desain produk, peneliti merancang modul 

pembelajaran matematika berbasis pendekatan Realistic Mathematics 

Education (RME), isi dari pembuatan modul terdiri dari: 

a. Sampul modul, sampul buku panduan dibuat dengan menggunakan 

Microsoft word 2007. Sampul modul dicetak dengan menggunakan kertas 

HVS. Sampul modul diberi judul “Pengembangan Modul Pembelajaran 

Matematika Berbasis Pendekatan Realisti Mathematics Education (RME) 

pada Materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel untuk Siswa Kelas 
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VIII SMPN 3 Sengah Temila. Penulisan hurufnya dengan menggunakan 

jenis huruf Calibri light headings dengan ukuran 14pt. 

 

b. Isi panduan modul 

Isi panduan modul ini menggunakan aplikasi Microsoft word 2007. 

Modul Pembelajaran Matematika Berbasis Pendekatan Realistic 

Mathematics Education (RME) berisi 4 sub tema. Sub tema disesuai 

dengan materi yang dikembangkan. Kelengkapan komponen isi modul 

peneliti jabarkan sebagai berikut : 

1) Kata pengantar, kata pengantar memuat ucapan sukur atas selesainya 

pembuatan modul. Pada kata pengantar juga tertulis garis besar isi buku 

dan permohonan maaf atas kekurangan dalam buku panduan, 

permintaan kritik dan saran yang membangun untuk memperbaiki 

panduan modul. 
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2) Daftar isi, memuat daftar judul yang ada pada isi modul. daftar isi 

dibuat untuk memudahkan pembaca untuk mencari halaman pada 

masing-masing judul dan sub judul isi dari modul. 

 

3) Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar, dan Indikator. 

Modul panduan Pembelajaran Matematika Berbasis Pendekatan 

Realistic Mathematics Education (RME) disusun berdasarkan Standar 

Kompetensi, Kompetensi Dasar, dan Indikator pada kurikulum 2013 

(K13). 
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4) Materi berisi pengertian dan penjelasan contoh soal sistem persamaan 

linear dua variabel (SPLDV) yang dibuat menggunakan metode 

pendekatan Realistic Mathematics Education ( RME) yaitu mengaitkan 

dan melibatkan lingkungan sekitar siswa, pengalaman nyata yang 

pernah dialami siswa dalam kehidupan sehari–hari . 

 

 

5) Latihan Soal, berisi soal-soal yang akan dijawab oleh siswa. 
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3. Development (Pengembangan) 

Dalam tahap pengembangan ini, ada beberapa hal yang dilakukan, 

diantaramya : 

 

a. Pembuatan Modul Pembelajaran 

Isi dari modul pembelajaran ini yaitu mata pelajaran matematika pada 

materi SPLDV kelas VIII menggunakan metode pendekatan Realistic 

Mathematics Education (RME) mengaitkan dan melibatkan lingkungan 

sekitar siswa, pengalaman nyata yang pernah dialami siswa dalam 

kehidupan sehari–hari. 

b. Validasi Kelayakan Produk 

Setelah modul pembelajaran selesai dibuat, dilakukan validasi 

kelayakan produk. Validasi modul pembelajaran ini dilakukan oleh validator 

ahli dan meminta pertimbangan secara teoritis dan praktis. Validator ahli 

terdiri dari validator ahli materi dan bahasa. 

Instrumen lembar validasi diberikan kepada 3 (tiga) orang validator 

yaitu 2 (dua) orang dosen pendidikan matematika STKIP Pamane Talino 

dan 1 (satu) orang guru SMP Negeri 3 Sengah Temila. 
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Tabel 4.1 

Validator Instrumen  

No  Nama Validator  Pekerjaan  

1 Bernadeta Ritawati, M.Pd Dosen  

2 Konstansia Hermiati, M.Pd Dosen  

3 Tarsila Christianti, M.Pd Guru  

  

Tingkat validitas yang diperoleh dari lembar validasi ahli materi 

pertama sebesar 80% yang termasuk dalam kategori valid. Kemudian 

tingkat validitas yang diperoleh dari lembar validasi ahli materi kedua 

sebesar 83,75% dan termasuk dalam kategori sangat valid. Selanjutnya 

tingkat validitas yang diperoleh dari lembar validasi ahli materi ketiga 

sebesar 80% dan termasuk dalam kategori valid. Rata-rata dari ketiga nilai 

validator sebesar 81,25% dan termasuk dalam kategori sangat valid. Dengan 

demikian dapat disimpulkan modul matematika berbasis masalah valid. 
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Tabel 4.2 

Tingkat Validitas  

No Nama Validator Aspek yang dinilai Tingkat 

Validitas 

1 Bernadeta Ritawati, M.Pd a.isi modul secara umum 

b.sistematika isi modul 

c.soal latihan 

d.rangkuman 

e.evaluasi 

f.umpan balik 

g.kunci jawaban 

h.cakupan isi materi 

i.Sistem persamaan linear 

dua variabel 

j.pendekatan realistics 

matematics education 

(RME) 

k.bahasa 

80% 
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2 Konstansia Hermiati, M.Pd a.isi modul secara umum 

b.sistematika isi modul 

c.soal latihan 

d.rangkuman 

e.evaluasi 

f.umpan balik 

g.kunci jawaban 

h.cakupan isi materi 

i.Sistem persamaan linear 

dua variabel 

j.pendekatan realistics 

education (RME) 

k.bahasa 

83,75% 

3 Tarsila Christianti, M.Pd a.isi modul secara umum 

b.sistematika isi modul 

c.soal latihan 

d.rangkuman 

e.evaluasi 

f.umpan balik 

g.kunci jawaban 

h.cakupan isi materi 

i.Sistem persamaan linear 

dua variabel 

j.pendekatan realistics 

education (RME) 

k.bahasa 

80% 

Rata-rata 81,25% 

 

 

 



41 
 

4. Implementation (Implementasi) 

Pada tahap ini, semua rancangan modul ya ng telah dikembangkan 

diterapkan setelah dilakukan revisi. modul pembelajaran matematika berbasis 

pendekatan Realistic Mathematics Education (RME)  yang telah 

dikembangkan, di implementasikan pada situasi yang nyata yaitu di kelas. 

Namun dalam tahap ini, peneliti hanya sampai melakukan uji coba produk 

terhadap kelompok kecil (ujiterbatas) respon dari siswa terhadap kan modul 

pembelajaran yang telah dikembangkan sangat baik, siswa memperhatikan 

guru dengan baik saat penyampaian materi dan hasil dari pengerjaan latihan 

yang diberikan juga mendapatkan nilai yang baik. Uji coba yang dimaksudkan 

untuk melihat tingkat kepraktisan pada modul tersebut. Uji coba terbatas ini 

terdiri dari 1 orang guru mata pelajaran dan 17 orang siswa dari SMP Negeri 3 

Sengah Temila. Sebelum melakukan uji coba tersebut, guru mata pelajaran 

menyampaikan isi materi pada modul yang sudah peneliti kembangkan . 

Tabel 4.3 

Kategori Praktikalitas 

 

 

 

 

 

 

Instumen pengumpulan data kedua adalah lembar observasi. Lembar 

observasi diisi saat proses pembelajaran pada materi persaman linear dua 

variabel di kelas. Hasil lembar observasi yang pada pertemuan pertama 

diperoleh nilai 80% dengan kriteria praktis, pada pertemuan kedua diperoleh 

nilai 84,61% dan pertemuan ketiga diperoleh nilai 89,23%. Rata-rata nilai 

kepraktisan modul matematika berbasis masalah sebesar 84,61%. Dengan 

demikian dapat disimpulkan modul matematika RME dengan kategori praktis. 

 

No  Lembar Observasi Kategori Praktikalitas 

1 Pertemuan Pertama 80% 

2 Pertemuan Kedua 84,61% 

3 Pertemuan Ketiga 89,23% 

Rata-rata  84,61% 
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5. Evaluation (Evaluasi) 

Evaluasi adalah tahap terakhir dari model pengembangan ADDIE. 

Karena dalam penelitian ini hanya sampai uji coba terbatas, maka evaluasi 

yang dimaksud disini adalah evaluasi dari kegiatan implementasi. Hasil 

evaluasi didapatkan dari hasil pengerjaan tugas evaluasi dari siswa selama uji 

coba tersebut dilaksanakan, sehingga dari hasil pengerjaan tugas evaluasi 

peneliti mengoreksi pengerjaan tugas evaluasi siswa mendapatkan nilai yang 

baik .  

Tabel 4.3 

Tes Hasil Belajar 

 

 

 

 

 

  

I

nstrumen pengumpulan data ketiga adalah tes hasil belajar. Tes diberikan 

kepada semua siswa yang mengikuti pembelajaran materi persamaan linear dua 

variabel sebanyak 17 siswa. hasil instrumen tes yang telah diisi oleh siswa 

menunjukkan bahwa nilai rata-rata untuk indikator 1 sebesar 85%, nilai rata-

rata untuk indikator 2 sebesar 78,50%, nilai rata-rata untuk indikator 3 sebesar 

82%. Kemudian nilai rata-rata untuk semua indikator sebesar 81.83. 

Peningkatan hasil belajar ini meyakinkan peneliti untuk mengambil 

kesimpulan bahwa penggunaan modul matematika berbasis masalah ini dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa.  

 

B. Pembahasan 

1. Merancang Modul Pembelajaran 

No  Penilaian  Tes Hasil Belajar 

 

1 Indikator pertama 85% 

2 Indikator  Kedua 78,50% 

3 Indikator Ketiga 82% 

Rata-rata  81.83% 
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Modul pembelajaran matematika berbasis pendekatan Realistic 

Mathematics Education (RME)  sebagai salah satu modul pembelajaran 

interaktif yang dapat menjadi referensi oleh guru dan siswa dalam proses 

pembelajaran, dan agar siswa dapat belajar mandiri. Awal pembuatan modul 

pembelajaran ini adalah menentukan materi apa yang cocok dan akan dijadikan 

sebagai pokok bahasan dalam pembuatan modul pembelajaran. Materi yang 

dipilih adalah “Sistem Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV)” yang isinya 

berupa teks dan grafik, dilengkapi dengan latihan soal, dan simulasi.  

Dalam pembuatan modul pembelajaran ini, terdapat beberapa kendala 

yang dialami, diantaranya adalah: 

a. Proses rancangan modul yang akan dikembangkan membutuhkan waktu 

yang lama, dengan mempertimbangkan berbagai hal, sehingga modul 

pembelajaran tersebut selesai dalam waktu yang cukup lama. 

b. Pengetahuan pengembang masih terbatas sehingga dalam pembuatan 

modul ini, pengembang masih perlu adanya bimbingan dalam proses 

pembuatan modul dari dosen pembimbing  dalam bentuk revisian.  

Berdasarkan produk awal yang telah dibuat dilakukan uji ahli materi dan 

ahli modul, kemudian dilakukan revisi berdasarkan penilaian dan komentar 

dari para ahli. Produk yang telah selesai direvisi kemudian dilanjutkan ke tahap 

uji terhadap 17 orang siswa di SMP Negeri 3 Sengah Temila Kelas VIII. 

Berdasarkan uji terbatas ini mendapatkan hasil yang sangat baik, siswa 

merasa senang dan bersemangat dalam proses penyampaian modul 

pembelajaran matematika berbasis pendekatan Realistic Mathematics 

Education (RME). Respon siswa terlihat ketika membaca ilustrasi gambar 

yang berada pada modul yang dibagikan kepada mereka pada saat 

penyampaian materi, siswa menjadi lebih bersemangat dalam mengerjakan 

soal-soal latihan terlihat dari hasil pengerjaan tugas evaluasi yang dikerjakan 

siswa dengan hasil respon positif dari semua siswa dengan persentase respon 

positif paling rendah adalah 80,49. Kemudian dilakukan revisi akhir untuk 

menciptakan produk akhir. 
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Seperti halnya modul pembelajaran lain, modul pembelajaran matematika 

berbasis pendekatan Realistic Mathematics Education (RME) ini merupakan 

salah satu modul pembelajaran interaktif yang bisa digunakan dalam proses 

pembelajaran matematika dan memberikan banyak manfaat bagi dunia 

pendidikan. 

Hal tersebut semakin diperjelas apa yang dikemukakan oleh Ningsih,S 

(2014;73) matematika sebagai salah satu ilmu dasar, baik dalam aspek terapan 

maupun aspek penalaran, mempunyai peranan yang penting dalam upaya 

penguasaan ilmu dan teknologi. Indikasi pentingnya matematika dapat dilihat 

dari pembelajaranmatematika sebagai salah satu mata pelajaran yang diberikan 

di setiap jenjang pendidikan. 

Oleh karena itu berdasarkan penelitian yang dilakukan melalui uji 

penggunaan produk modul pembelajaran ini memiliki beberapa kelebihan, 

antara lain adalah : 

a. Pembelajaran menggunakan modul ini mudah dipahami  siswa dan 

keterbatasan waktu dalam belajar matematika bisa diatasi, karena modul 

pembelajaran ini dibuat dengan menggunakan bahasa yang mudah 

dipahami oleh siswa serta dilengkapi dengan unsur-unsur yang terdapat 

pada modul pembelajaran seperti ilustrasi, contoh soal, latihan soal, dan 

simulasi. 

b. Modul pembelajaran ini bisa dijadikan referensi bagi guru dan siswa dalam 

proses pembelajaran  

c. Bisa jadi bahan bacaan untuk pengunjung/pembaca di perpustakaan . 

Selain itu, modul pembelajaran ini juga memiliki kelemahan salah satunya 

adalah materi dalam modul ini terbatas. 

2. Hasil uji coba terbatas 

Berdasarkan hasil uji coba terbatas, hasil akhir pengerjaan tugas evaluasi 

siswa didapat persentase respon positif sebesar 88,53% dengan rata-rata respon 

4,32. 

3. Hasil Penelitian yang Relevan 
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Penelitian dengan judul Pengembangan Modul Berbasis Realistic 

Matematics Education (RME) untuk meningkatkan kemampuan literasi 

matematika siswa kelas XI SMK ini dilakukan oleh(Putri et al., 

2020)berdasarkan hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa modul 

pembelajaran yang di kembangkan oleh peneliti dikatakan efektif sehingga 

modul berbasis RME dapat digunakan guna mendukung proses belajar siswa 

di sekolah maupun di rumah. ketuntasan belajar siswa mencapai 90.00% 

masih dalam kategori efektif.  

Penelitian dengan judul pembelajaran Realistic Matematics Education 

(RME) terhadap kemampuan pemahaman matematis, ini dilakukan oleh 

(Ramadhanti & Marlina, 2019). Dari penelitian yang telah dilakukan 

disimpulkan bahwa dalam Pembelajaran RME, matematika dihubungkan 

realitas dan sebagai aktivitas manusia. Sehingga siswa dapat membayangkan 

permasalahan kontekstual yang diberikan dan memahami konsep yang 

diberikan, matematika yang dianggap abstrak dapat dipahami secara konkrit 

oleh siswa. Oleh sebab itu pembelajaran. Pembelajaran dengan RME masih 

menjadi salah satu alternatif model pembelajaran di dalam kelas hal ini 

karena, masih terdapat penelitian -penelitian terbaru yang menggunakan 

model pembelajaran RME. Tidak hanya masih banyak digunakan tetapi 

dijadikan alternatif dalam meningkatkan kemampuan pemahaman matematis 

siswa lebih baik lagi. Hal ini berdasarkan penelitian-penelitian terbaru yang 

menggunakan model pembelajaran RME untuk meningkatkan kemampuan 

pemahaman matematis siswa. Maka pembelajaran RME menjadi model 

pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan pemahaman matematis 

lebih baik lagi. 

Penelitian dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif 

Berbasis Geogebra dengan Model Pengembangan ADDIE (Analysis,Design, 

Development, Implementation, Evaluation) pada Materi Geometri Kelas XI 

MIA SMA Negeri 3 Takalar, ini dilakukan oleh Walid, M. 

Ismail (2017) Hasil validasi ahli materi dengan rata-rata 3,1 berada pada 
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kategori sangat valid, karena 3 ≤ M ≤ 4 sehingga materi pada media tersebut 

dikatakan sangat valid, sedangkan hasil validasi ahli media dengan rata-rata 

3,05 berada pada kategori sangat valid, karena 3 ≤ M ≤ 4 sehingga media 

pembelajaran dikatakan sangat valid. Efektif karena media pembelajaran 

dinilai oleh siswa dengan respon positifdengan rata-rata persentase respon 

positif sebesar 88,53% dengan rata-rata respon sebesar 4,32 serta respon guru 

dengan rata-rata respon sebesar 4,1 dikatakan efektif karena persentase respon 

siswa lebih dari 50%. Praktis karena diperoleh hasil keterlaksanaan media 

pembelajaran sebesar 83,3% dikatakan praktis karena persentase 

keterlaksanaan media pembelajaran lebih besar dari 70%. 

Penelitian dengan judul Pengembangan Modul Berbasis Realistik 

untuk Materi Himpunan Di Kelas VII SMPN 24 Padang  ini dilakukan oleh 

(Afreni et al., 2014) dari penelitian yang telah dilakukan ddapat disimpulan 

bahwaberdasarkan analisis data yang dilakukan, dapat dihasilkan modul 

berbasis realistik untuk materi himpunan di kelas VII SMPN 24 Padang yang 

sangat valid dengan kriteria 4,55 dari aspek materi, penyajian, bahasa dan 

keterbacaan serta kegrafisan. Selain itu, modul berbasis realistik untuk materi 

himpunan di kelas VII SMPN 24 Padang sangat praktis dengan kriteria 90% 

dari aspek kemudahan, waktu, interpretasi dan ekivalensi. 

Penelitian dengan judul pengembangan modul pembelajaran, 

dilakukan oleh (Haristah et al., 2019) berdasarkan rata-rata nilai tes dari kelas 

yang diajar menggunakan media pembelajaran dengan pendekatan PMRI 

lebih dari rata-rata nilai tes kelas yang diajar tanpa menggunakan modul 

pembeajaran dengan pendekatan PMRI, yaitu 75 untuk rata-rata nilai kelas 

yang diajar menggunakan modul pembelajaran dengan pendekatan PMRI dan 

69 untuk nilai rata-rata kelas yang diajar tanpa menggunakan modul 

pembelajaran dengan pendekatan PMRI. Hal ini diperkuat dengan hasil 

penelitian Utama, dkk (2012) nilai rata-rata pada kelas eksperimen yaitu kelas 

yang diajar menggunakan metode modul pembelajaran adalah 77,03, sedang 

kelas konvensional memiliki rata-rata nilai 70,70. Hal ini menunjukkan bahwa 
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rata-rata kelas eksperimen lebih baik dari kelas kontrol. Jadi dapat 

disimpulkan penggunaan modul pembelajaran dengan pendekatan PMRI lebih 

efektif dibanding tanpa menggunakan media pembelajaran tersebut. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan modul pembelajaran 

matematika berbasis pendekatan Realistic Mathematics Education (RME)  

pada materi sistem persamaan linear dua variabel  unuk siswa kelas VIII 

SMPN 3 Sengah Temila, maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Berdasarkan uji terbatas ini mendapatkan hasil yang sangat baik, siswa 

merasa senang dan bersemangat dalam proses penyampaian modul 

pembelajaran matematika berbasis pendekatan Realistic Mathematics 

Education (RME). Respon siswa terlihat ketika membaca ilustrasi gambar 

yang berada pada modul yang dibagikan kepada mereka pada saat 

penyampaian materi, siswa menjadi lebih bersemangat dalam 

mengerjakan soal-soal latihan terlihat dari hasil pengerjaan tugas evaluasi 

yang dikerjakan siswa dengan hasil respon positif dari semua siswa 

dengan persentase respon positif paling rendah adalah 80,49. Proses 

pengembangan modul pembelajaran matematika berbasis pendekatan 

Realistic Mathematics Education (RME) dengan menggunakan model 

pengembangan ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation, 

Evaluation) dilakukan dengan 5 tahap yaitu: (1) Analisis (analysis); (2) 

Perancangan (Design); (3) Pengembangan (Development); (4) 

Implementasi (Implementation); (5) Evaluasi (Evaluation). Berdasarkan 

uji terbatas ini mendapatkan hasil yang sangat baik, siswa  

2. Tes hasil belajar 

Instrumen pengumpulan data ketiga adalah tes hasil belajar. Tes 

diberikan kepada semua siswa yang mengikuti pembelajaran materi 

persamaan linear dua variabel sebanyak 17 siswa. hasil instrumen tes yang 

telah diisi oleh siswa menunjukkan bahwa nilai rata-rata untuk indikator 1 

sebesar 85, nilai rata-rata untuk indikator 2 sebesar 78,50, nilai rata-rata 
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untuk indikator 3 sebesar 82, nilai rata-rata untuk indikator 4 sebesar 

86,50. Kemudian nilai rata-rata untuk semua indikator sebesar 83. 

Peningkatan hasil belajar ini meyakinkan peneliti untuk mengambil 

kesimpulan bahwa penggunaan modul matematika berbasis masalah ini 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini sejalan dengan penelitian 

Anggoro (2015:127) yang menyatakan bahwa penggunaan modul 

matematika statistika dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif 

matematis siswa dikarenakan soal yang dikerjakan oleh peserta didik 

merupakan soal yang didalamnya terdapat indikator untuk meningkatkan 

kemampuan berpikir kreatif matematis siswa.  

 

B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan modul pembelajaran 

matematika berbasis pendekatan Realistic Mathematics Education (RME)  

pada materi sistem persamaan linear dua variabel  untuk siswa kelas VIII 

SMPN 3 Sengah Temila, implikasi penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Modul pembelajaran matematika berbasis pendekatan Realistic 

Mathematics Education (RME) layak dipertimbangkan sebagai salah satu 

sumber pembelajaran mandiri yang dapat digunakan dalam proses 

pembelajaran di kelas . 

2. Pembuatan dan pengembangan modul pembelajaran matematika berbasis 

pendekatan Realistic Mathematics Education (RME) perlu dikuasai oleh 

guru mata pelajaran, agar guru dapat menyampaian materi dengan baik 

pada siswa. 

3. Siswa perlu banyak membaca agar memahami isi materi pelajaran. 
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Lampiran 1 Surat Ijin Penelitian 
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Lampiran 2 Lembar Observasi 
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Lampiran 4 

Daftar Nilai Siswa  

Kelas VIII SMPN 3 SENGAH TEMILA 

 

No  Nama siswa  Nilai  

1 Aurelia alna serafina 80 

2 Abelio mexlano hendcello 90 

3 Adventa filadelfia talopan 80 

4 Bregita aurelia 70 

5 Cristian revalno arfelsel 80 

6 Efendi 90 

7 Frabicio vilito 90 

8 Fransiskus yonas 100 

9 Galang 70 

10 Jein octaviani 90 

11 Leonsius raveris 80 

12 Mirna oktapia 100 

13 Mai vira 80 

14 Maria karolenti 90 

15 Novella 80 

16 Pitri gea  90 

17 Paulus bravo bara 100 

Jumlah  85.9 
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Lampiran 5 Dokumentasi 
 

 
 
 
 

 

 


























