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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pendekatan  Pendidikan Matematika Realistik Indonesia (PMRI) 

 Realistic Mathematics Education (RME) yang di Indonesia dikenal 

dengan Pendidikan Matematika Realistik Indonesia (PMRI) adalah sebuah 

pendekatan belajar matematika yang dikembangkan sejak tahun 1971 oleh 

sekelompok ahli matematika dari Freudenthal Institute, Utrecht University di 

Negeri Belanda. Pendekatan ini didasarkan pada anggapan Hans Freudenthal 

(1905–1990) bahwa matematika adalah kegiatan manusia. Menurut 

pendekatan ini, kelas matematika bukan tempat memindahkan matematika 

dari guru kepada siswa, melainkan tempat siswa menemukan kembali ide dan 

konsep matematika melalui eksplorasi masalah-masalah nyata. Karena itu, 

siswa tidak dipandang sebagai penerima pasif, tetapi harus diberi kesempatan 

untuk menemukan kembali ide dan konsep matematika di bawah bimbingan 

guru. Proses penemuan kembali ini dikembangkan melalui penjelajahan 

berbagai persoalan dunia nyata. Di sini dunia nyata diartikan sebagai segala 

sesuatu yang berada di luar matematika, seperti kehidupan sehari-hari, 

lingkungan sekitar, bahkan mata pelajaran lain pun dapat dianggap sebagai 

dunia nyata. Dunia nyata digunakan sebagai titik awal pembelajaran 

matematika. Untuk menekankan bahwa proses lebih penting dari pada hasil, 

dalam pendekatan matematika realistik digunakan istilah matematisasi, yaitu 

proses mematematikakan dunia nyata (Sudharta, 2004).  

 Pendekatan realistik merupakan pendekatan pembelajaran 

matematika yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk terlibat secara 
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aktif dalam mengkonstruksi pengetahuan yang dikaitkan dengan pengalaman 

kehidupan nyata siswa (Hadi, 2005 “dalam” Zubainur, 2012). Suatu 

pengetahuan akan menjadi bermakna bagi siswa jika proses pembelajaran 

dilaksanakan dengan menggunaan permasalahan realistik. Suatu masalah 

realistik tidak harus selalu berupa masalah yang ada di dunia nyata dan bisa 

ditemukan dalam kehidupan sehari-hari siswa. Suatu masalah disebut 

“realistik” jika masalah tersebut dapat dibayangkan atau nyata dalam pikiran 

siswa (Ariyadi, 2012:20). 

Jadi, pendekatan Pendidikan Matematika Realistik Indonesia (PMRI) 

adalah pendekatan yang bertitik tolak dari hal-hal yang real “nyata” bagi 

siswa serta menekankan keterampilan proses berdiskusi dengan teman sekelas 

sehingga pada akhirnya hasil penemuannya tersebut dapat  digunakan untuk 

menyelesaikan masalah baik secara individu maupun kelompok. 

B. Prinsip Utama dalam PMRI 

Menurut Asikin (2002) prinsip utama dalam PMRI adalah sebagai 

berikut: 

1. Bimbingan menemukan kembali (Guided re-invention) 

Melalui topik-topik yang disajikan siswa harus diberi 

kesempatan untuk mengalami sendiri   sebagaimana konsep matematika 

ditemukan. 

2. Fenomena Didaktik (Didactical Phenomenology) 

Topik-topik matematika disajikan atas dasar aplikasinya dan 

kontribusinya bagi perkembangan matematika dengan menjadikan 
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masalah sebagai sarana utama untuk mengawali pembelajaran sehingga 

memungkinkan siswa dengan caranya sendiri mencoba memecahkannya.  

Dalam memecahkan masalah tersebut, siswa diharapkan dapat 

melangkah ke arah matematisasi horizontal dan matematisasi vertikal. 

Pencapaian matematisasi horizontal ini, sangat mungkin dilakukan 

melalui langkah-langkah informal sebelum sampai kepada matematika 

yang lebih formal. Dalam hal ini, siswa diharapkan dalam memecahkan 

masalah dapat melangkah ke arah pemikiran matematika sehingga akan 

mereka temukan atau mereka bangun sendiri sifat-sifat atau definisi atau 

teorema matematika tertentu (matematisasi horizontal), kemudian 

ditingkatkan aspek matematisasinya (matematisasi vertikal).  

Kaitannya dengan matematisasi horizontal dan matematisasi 

vertikal ini, De Lange (Supinah, 2009) menyebutkan: proses 

matematisasi horizontal antara lain meliputi proses atau langkah-langkah 

informal yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah 

(soal), membuat model, membuat skema, menemukan hubungan dan 

lain-lain, sedangkan matematisasi vertikal, antara lain meliputi proses 

menyatakan suatu hubungan dengan suatu formula (rumus), 

membuktikan keteraturan, membuat berbagai model, merumuskan 

konsep baru, melakukan generalisasi, dan sebagainya. Proses 

matematisasi horizontal-vertikal inilah yang diharapkan dapat memberi 

kemungkinan siswa lebih mudah memahami matematika yang berobjek 

abstrak.  
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Dengan masalah kontekstual yang diberikan pada awal 

pembelajaran seperti tersebut di atas, dimungkinkan banyak/beraneka 

ragam cara yang digunakan atau ditemukan siswa dalam menyelesaikan 

masalah.  

Dengan demikian, siswa mulai dibiasakan untuk bebas berpikir 

dan berani berpendapat karena cara yang digunakan siswa satu dengan 

yang lain berbeda atau bahkan berbeda dengan pemikiran guru tetapi cara 

itu benar dan hasilnya juga benar. Ini suatu fenomena didaktik. Dengan 

memperhatikan fenomena didaktik yang ada di dalam kelas, maka akan 

terbentuk proses pembelajaran matematika yang tidak lagi berorientasi 

pada guru, tetapi diubah atau beralih kepada pembelajaran matematika 

yang berorientasi pada siswa atau bahkan berorientasi pada masalah 

(Marpaung, 2001 “dalam” Supinah, 2009). 

3. Model dibangun sendiri oleh siswa (Self-developed Models) 

Pada waktu siswa mengerjakan masalah kontekstual, siswa 

mengembangkan suatu model. Yang dimaksud mengembangkan model 

adalah dalam mempelajari konsep-konsep, prinsip-prinsip atau materi lain 

yang terkait dengan matematika, dengan melalui masalah-masalah 

konteksual, siswa perlu mengembangkan sendiri model-model atau cara-

cara menyelesaikan masalah tersebut. Model-model atau cara-cara tersebut 

dimaksudkan sebagai wahana untuk mengembangkan proses berpikir siswa, 

dari proses berpikir yang paling dikenal siswa, ke arah proses berpikir yang 

lebih formal. Jadi dalam pembelajaran guru tidak memberikan informasi 

atau menjelaskan tentang cara penyelesaian masalah, tetapi siswa sendiri 

yang menemukan penyelesaian tersebut dengan cara mereka sendiri. 
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Dalam pembelajaran, proses yang diharapkan terjadi adalah 

pertama siswa dapat membuat model situasi yang dekat dengan siswa, 

kemudian dengan proses generalisasi dan formalisasi model situasi diubah 

kedalam model tentang masalah (model of). Selanjutnya, dengan proses 

matematisasi horizontal model tentang masalah berubah menjadi model 

untuk (model for). Setelah itu, dengan proses matematisasi vertikal model 

untuk berubah menjadi model pengetahuan matematika formal.  

Menurut De Lange (Supinah, 2009) untuk melaksanakan ketiga 

prinsip tersebut, siswa harus terlibat secara interaktif, menjelaskan, dan 

memberikan alasan pekerjaannya memecahkan masalah kontekstual 

(solusi yang diperoleh), memahami pekerjaan (solusi) temannya, 

menjelaskan dalam diskusi kelas sikapnya setuju atau tidak setuju dengan 

solusi temanny, menanyakan alternatif pemecahan masalah, dan 

merefleksikan solusi-solusi itu. 

C. Karakteristik PMRI 

PMRI memiliki lima karakteristik (Treffers,1987 “dalam” Ariyadi, 

2012 : 21-23 ), yaitu : 

1. Penggunaan konteks 

Konteks atau permasalahan realistik digunakan sebagai titik 

awal pembelajaran matematika. Konteks tidak harus berupa masalah 

dunia nyata namun bisa dalam bentuk permainan, penggunaan alat 

peraga, atau situasi lain selama hal tersebut bermakna dan bisa 

dibayangkan dalam pikiran siswa. Melalui penggunaan konteks, siswa 

dilibatkan secara aktif untuk melakukan kegiatan eksplorasi 

permasalahan. Hasil eksplorasi siswa tidak hanya bertujuan untuk 
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menemukan jawaban akhir dari permasalahan yang diberikan, tetapi juga 

diarahkan untuk mengembangkan berbagai strategi penyelesaian masalah 

yang bisa digunakan. 

2. Penggunaan model untuk matematisasi progresif 

Dalam Pendidikan Matematika Realistik, model digunakan 

dalam melakukan matematisasi secara progresif. Penggunaan model 

berfungsi sebagai jembatan (bridge) dari pengetahuan dan matematikan 

tingkat konkrit dan matematika tingkat formal. 

3. Pemanfaatan hasil konstruksi siswa 

Mengacu pada pendapat Freudenthal bahwa matematika tidak 

diberikan kepada siswa sebagai suatu produk yang siap dipakai tetapi 

sebagai suatu konsep yang dibangun oleh siswa maka dalam Pendidikan 

Matematika Realistik siswa ditempatkan sebagai subjek belajar. Siswa 

memiliki kebebasan untuk mengembangkan startegi pemecahan masalah 

sehingga diharapkan akan diperoleh startegi yang bervariasi. Hasil kerja 

dan konstruksi siswa selanjutnya digunakan untuk landasan 

pengembangan konsep. 

4. Interaktivitas 

Proses belajar seseorang bukan hanya suatu proses individu 

melainkan juga secara bersamaan merupakan suatu proses sosial. Proses 

belajar siswa akan menjadi lebih singkat dan bermakna ketika siswa 

saling mengkomunikasikan hasil kerja dan gagasan mereka. Pemanfaatan 

interaksi dalam pembelajaran matematika bermanfaat dalam 

mengembangkan kemampuan kognitif dan afektik siswa secara simultan. 
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5. Keterkaitan 

Konsep-konsep dalam matematika tidak bersifat parsial, namun 

banyak konsep matematika yang memiliki keterkaitan. Oleh karena itu, 

konsep-konsep matematika tidak dikenalkan kepada siswa secara terpisah 

atau terisolasi satu sama lain. Pendidikan Matematika Realistik 

menempatkan keterkaitan (intertwinement) antar konsep matematika 

sebagai hal yang harus dipertimbangkan dalam proses pembelajaran. 

D. Langkah-Langkah Pembelajaran Matematika Realistik 

  Adapun pendekatan PMRI berdasarkan PISA (Programme for 

International Student Assessment). Langkah-langkah  matematisasi untuk 

menyelesaikan masalah dunia nyata (Ariyadi, 45: 2012) yaitu: 

1. Diawali dengan masalah dunia nyata. 

2. Mengidentifikasi konsep matematika yang relevan dengan masa lalu dan 

mengorganisasi masalah sesuai dengan konsep matematika. 

3. Secara bertahap meninggalkan situasi dunia nyata melalui proses 

perumusan asumsi, generalisasi, dan formalisasi. Proses tersebut 

bertujuan untuk menerjemahkan masalah dunia nyata ke dalam masalah 

matematika yang representatif. 

4. Menyelesaikan masalah matematika. 

5. Menerjemahkan kembali solusi matematis ke dalam situasi nyata. 

  Berdasarkan pengertian, prinsip utama dan karakteristik PMR 

beserta uraian langkah-langkah matematisasi di atas, maka langkah-langkah 

kegiatan inti pembelajaran matematika realistik dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 
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Langkah 1: Memahami masalah kontekstual. 

  Guru memberikan masalah (soal) kontekstual dan siswa diminta 

untuk memahami masalah tersebut. Guru menjelaskan soal atau masalah 

dengan memberikan petunjuk/saran seperlunya terhadap bagian-bagian 

tertentu yang dipahami siswa. Pada langkah ini karakteristik PMR yang 

diterapkan adalah karakteristik pertama. Selain itu pemberian masalah 

kontekstual berarti memberi peluang terlaksananya prinsip pertama dari 

PMR. 

Langkah 2: Merencanakan dan menyelesaikan masalah kontekstual. 

  Siswa secara kelompok disuruh menyelesaikan masalah kontekstual 

pada LKS dengan caranya sendiri. Cara pemecahan dan jawaban masalah 

yang berbeda lebih diutamakan. Guru memotivasi siswa untuk menyelesaikan 

masalah tersebut dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan penuntun untuk 

mengarahkan siswa memperoleh penyelesaian soal tersebut. Misalnya: 

bagaimana kamu tahu itu, bagaimana caranya, mengapa kamu berpikir seperti 

itu dan lain-lain. Pada tahap ini siswa dibimbing untuk menemukan kembali 

tentang ide atau konsep atau definisi dari soal matematika. Di samping itu 

pada tahap ini siswa juga diarahkan untuk membentuk dan menggunakan 

model sendiri untuk membentuk dan menggunakan model sendiri untuk 

memudahkan menyelesaikan masalah (permasalah soal LKS). Guru 

diharapkan tidak memberitahu penyelesaian soal atau masalah tersebut, 

sebelum siswa memperoleh penyelesaiannya sendiri. Pada langkah ini semua 

prinsip PMR muncul, sedangkan karakteristik PMR yang muncul adalah 

karakteristik ke-2, menggunakan model. 
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Langkah 3: Membandingkan dan mendiskusikan jawaban 

  Siswa diminta untuk membandingkan dan mendiskusikan jawaban 

mereka dalam kelompok kecil. Setelah itu hasil dari diskusi itu dibandingkan 

pada diskusi kelas yang dipimpin oleh guru. Pada tahap ini dapat digunakan 

siswa untuk melatih keberanian mengemukakan pendapat, meskipun berbeda 

dengan teman lain atau bahkan dengan gurunya. Karakteristik PMRI yang 

muncul pada tahap ini adalah penggunaan ide atau hasil konstruksi siswa, 

sebagai upaya untuk mengaktifkan siswa melalui optimalisasi interaksi antara 

siswa dengan siswa, antara guru dengan siswa dan antara siswa dengan 

sumber belajar. 

Langkah 4: Menarik Kesimpulan. 

  Berdasarkan hasil diskusi kelompok dan diskusi kelas yang 

dilakukan, guru mengarahkan siswa untuk menarik kesimpulan tentang 

konsep, definisi atau prosedur matematika yang terkait dengan masalah 

kontekstual yang baru diselesaikan. Kemudian dari hasil kesimpulan yang 

diperoleh dapat dikaitkan dengan keadaan yang sebenarnya dalam kehidupan. 

Karakteristik PMRI yang muncul pada langkah ini adalah menggunakan 

interaksi antara guru dengan siswa dan keterkaitan. 

E. Keunggulan dan Kelemahan PMRI 

Pembelajaran matematika realistik sebagai satu alternatif dari sekian 

banyak pendekatan. Konsep Pendidikan Matematika Realistik Indonesia 

(PMRI) sejalan teori yang berjalan dengan kebutuhan untuk memperbaiki 

pendidikan matematika di Indonesia yang didominasi oleh persoalan 
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bagaimana meningkatkan pemahaman siswa tentang matematika dan  

mengembangkan daya nalar berpikir siswa. 

Berdasarkan prinsip utama dan ciri PMR (Suwarsono, 2001 “dalam” 

Asikin, 2002) mencatat ada 6 kekuatan/kelebihan PMR yakni sebagai berikut. 

1. Pendekatan PMR memberikan pengertian yang jelas dan operasional 

kepada siswa tentang keterkaitan antara matematika dengan kehidupan 

sehari-hari dan tentang kegunaan matematika pada umumnya bagi 

manusia. 

2. Pendekatan PMR memberikan pengertian yang jelas dan operasional 

kepada siswa bahwa matematika adalah suatu bidang kajian yang dapat 

dikonstruksi dan dikembangkan sendiri oleh siswa. 

3. Pendekatan PMR memberikan pengertian yang jelas dan operasional 

kepada siswa bahwa cara penyelesaian sesuatu masalah tidak harus 

tunggal, dan tidak perlu sama antara sesama siswa bahkan dengan 

gurunya. 

4. Pendekatan PMR memberikan pengertian yang jelas dan operasional 

kepada siswa bahwa proses pembelajaran merupakan sesuatu yang 

utama. Tanpa kemauan menjalani proses tersebut, pembelajaran tidak 

akan bermakna. 

5. PMR memadukan kelebihan-kelebihan dari berbagai pendekatan 

pembelajaran yang lain yang dianggap “unggul” seperti pendekatan 

pemecahan masalah, dll. 

6. Pendekatan PMR yang dikembangkan oleh tim Freundenthal Institute di 

Belanda bersifat lengkap (menyeluruh), mendetail dan operasional. 
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Adapun menurut (Suwarsono “dalam” Romauli, 2013) kelemahan 

dari PMRI adalah  

1. Upaya mengimplementasikan PMR membutuhkan perubahan yang 

sangat mendasar mengenai beberapa hal lain tidak mudah untuk 

dipraktekkan. 

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

dituntut PMR tidak selalu mudah untuk setiap topik matematika yang 

perlu dipelajari siswa, terlebih-lebih karena soal-soal tersebut harus biasa 

diselesaikan dengan bermacam-macam cara.  

3. Upaya mendorong siswa agar bisa menemukan berbagai cara untuk 

menyelesaikan soal juga merupakan hal yang tidak mudah dilakukan oleh 

guru.   

4. Proses pengembangan kemampuan berfikir siswa, melalui soal-soal 

kontekstual, proses matematisasi horizontal, dan proses matematisasi 

vertikal juga merupakan sesuatu yang sederhana, karena proses dan 

mekanisme berfikir siswa harus diikuti dengan cermat, agar guru bisa 

membantu siswa dalam melakukan penemuan kembali terhadap konsep-

konsep matematika tertentu. 

F. Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika 

Suherman, dkk (2003: 92) mengemukakan bahwa “suatu masalah 

biasanya memuat suatu situasi yang mendorong seseorang untuk 

menyelesaikannya akan tetapi tidak tahu secara langsung apa yang harus 

dikerjakan untuk menyelesaikannya”. Oleh karena itu jika suatu masalah 

diberikan kepada seorang siswa, dan siswa tersebut dapat mengetahui 
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langsung jawaban dengan benar terhadap persoalan yang diberikan, maka 

persoalan tersebut bukan dikatakan suatu masalah.  

Masalah pada dasarnya merupakan suatu hambatan atau rintangan 

yang harus disingkirkan atau pertanyaan yang harus dijawab atau dipecahkan. 

Masalah diartikan pula sebagai kesenjangan antara kenyataan dan apa yang 

seharusnya (Sumiati, 2009:133). Berdasarkan Baroody (Husna, 2013) 

menyatakan bahwa Problems dapat didefinisikan sebagai suatu situasi 

puzzling, dimana seseorang tertarik untuk mengetahui penyelesaiannya, akan 

tetapi strategi penyelesaiannya tidak serta merta tersedia, lebih jelasnya suatu 

problems memuat keinginan untuk mengetahui, tidak adanya cara yang jelas 

untuk mendapatkan penyelesaiannya; dan memerlukan suatu usaha dalam 

menyelesaikannya.  

 Selain itu NCTM juga mengungkapkan tujuan pengajaran 

pemecahan masalah secara umum adalah untuk:  

1. Membangun pengetahuan matematika baru. 

2. Memecahkan masalah yang muncul dalam matematika dan di dalam 

konteks-konteks lainnya 

3. Menerapkan dan menyesuaikan bermacam strategi yang sesuai untuk 

memecahkan permasalahan. 

4. Memantau dan merefleksikan proses dari pemecahan masalah 

matematika.  

Menurut Polya (Susanto, 2013: 202) menyebutkan ada empat 

langkah dalam pembelajaran pemecahan masalah yaitu: 
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1. Memahami masalah, Pada tahap ini, kegiatan pemecahan masalah diarahkan 

untuk membantu siswa menetapkan apa yang diketahui pada permasalahan dan 

apa yang ditanyakan. 

2. Merencanakan penyelesaian, langkah ini terdiri atas rumus mana yang 

dapat digunakan dalam masalah ini, dan memperlihatkan apa yang 

ditanyakan. 

3. Melalui perhitungan (menyelesaikan masalah), langkah ini menekankan 

pada pelaksanaan rencana penyelesaian yang meliputi memeriksa setiap 

langkah apakah sudah benar atau belum, bagaimana membuktikan bahwa 

langkah yang dipilih sudah benar; dan melaksanakan perhitungan sesuai 

dengan rencana yang dibuat. 

4. Memeriksa kembali proses dan hasil. Langkah ini menekankan pada 

bagaimana cara memeriksa kebenaran jawaban yang diperoleh, yang 

terdiri  atas dapatkah diperiksa kebenaran jawaban,dapatkah jawaban itu 

dicari dengan cara lain; dan dapatkah jawaban atau cara tersebut 

digunakan untuk soal- soal lain.  

Dalam implementasinya di lapangan sampai saat ini proses 

pembelajaran yang terpusat pada siswa masih mengalami banyak kendala. 

Salah satu kendalanya adalah rendahnya kemampuan siswa dalam 

memecahkan masalah yang ditandai dengan (1) rendahnya kemampuan siswa 

dalam menganalisis masalah, (2) rendahnya kemampuan siswa dalam 

merancang rencana penyelesaian masalah dan (3) rendahnya kemampuan 

siswa dalam melaksanakan perhitungan terutama yang berkaitan dengan 

materi apersepsi yang mendukung proses pemecahan masalah (Komariah, 

2011:182). Sehingga dapat disimpulkan bahwa penyelesaian permasalahan 
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soal pemecahan masalah harus memuat 3 indikator pemecahan masalah yaitu 

memahami masalah, merencanakan penyelesaian, dan penyelesaikan masalah. 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, yang dimaksud dengan 

pemecahan masalah dalam penelitian ini adalah kemampuan siswa dalam 

memahami masalah, merencanakan penyelesaian, menyelesaikan masalah, 

dan memeriksa kembali permasalahan soal pada materi peluang  yang 

dihasilkan dari penelitian dan ditunjukkan oleh tes awal (pretest) dan tes 

akhir (posttest) sehingga menghasilkan kesimpulan secara realistik. 

G. Hubungan Pendekatan Pendidikan Matematika Realistik Indonesia 
dengan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika 

 
Pembelajaran matematika bertujuan agar peserta dapat 

mengembangkan sikap, pemahaman dan keterampilannya yang sesuai dengan 

karakteristik matematika (Agustina, 2014:20) sebagai berikut:  

1. Siswa diharapkan dapat berpikir kritis, logis, analitik, dan 
kreatif, menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan 
yang ditunjukkan dengan tumbuhnya rasa ingin tahu, 
perhatian dan minat dalam mempelajari matematika, ulet 
dan percaya diri dalam memecahkan masalah kehidupannya 
sehari-hari,  

2. Siswa diharapkan agar dapat memahami konsep matematika, 
menjelaskan keterkaitan antar konsep dan 
mengaplikasikannya dalam kegiatan pemecahan masalah, 

3. Siswa diharapkan dapat memecahkan masalah dan 
mengkomunikasikan gagasan serta budaya bermatematika 
menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan 
manipulasi matematika dan membuat generalisasi, 
menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan 
matematika. 
 

Dalam hal ini, siswa tidak boleh dipandang sebagai penerima pasif 

namun sebaliknya siswa dianggap sebagai individu aktif yang mampu 

mengembangkan potensi matematikanya sendiri. Proses pembelajaran seperti 

ini sejalan dengan prinsif dalam PMRI. 
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  Dari uraian di atas jelas terlihat bahwa kemampuan pemecahan 

masalah matematika ada dalam pembelajaran realistik. Kemampuan 

pemecahan masalah matematika dapat dikembangkan dari pembelajaran 

realistik, karena dalam pembelajaran realistik siswa dibiasakan untuk 

memecahkan masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari yang dekat dengan 

siswa dan  berkaitan dengan materi yang diajarkan. 

H. Materi Pembelajaran  

Berdasarkan silabus matematika SMA kelas X Matematika Wajib, 

kompetensi dasar yang ingin dicapai pada materi peluang pada kurikulum 

2013 yaitu   

Kompetensi Dasar: 3.22 Mendeskripsikan konsep peluang suatu kejadian 

menggunakan berbagai  objek nyata dalam suatu 

percobaan menggunakan frekuensi relatif. 

1. Menghitung Peluang Kejadian Teoritis  

Ruang Sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin 

terjadi dalam suatu percobaan, dinotasikan dengan S. Kejadian adalah 

himpunan bagian dari ruang sampel dan didefinisikan sebagai himpunan 

dari hasil yang diperoleh dalam satu percobaan  

Jika S adalah ruang sampel dari suatu percobaan dengan tiap 

anggota S memiliki kesempatan muncul yang sama, dan K adalah suatu 

kejadian dengan K  S, maka peluang kejadian K dirumuskan sebagai 

berikut.  

P(K) = 
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2. Frekuensi Harapan  

Jika suatu percobaan dilakukan sebanyak n kali dan nilai 

kemungkinan terjadinya kejadian K setiap percobaan adalah P(K), maka 

frekuensi harapan dari kejadian K adalah:  

FH = P(K) x n 

3. Peluang Kejadian Saling Lepas 

Jika A dan B adalah kejadian-kejadian dalam ruang sampel S 

yang saling lepas, peluang A atau B dapat dirumuskan dengan : 

P(A B) = P(A) + P(B) 

4. Peluang Kejadian Saling Bebas 

Jika kejadian A dan B saling bebas, P(A) peluang terjadinya 

kejadian A dan P(B) peluang terjadinya kejadian B, peluang terjadinya A 

dan B, ditulis : 

P(A B) = P(A) x P(B) 

5. Peluang Kejadian Bersyarat 

Peluang kejadian B dengan syarat kejadian A telah terjadi, 

dirumuskan dengan : 

P(B A) = 
            

I. Kajian Terdahulu yang Relevan 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa hasil penelitian 

yang relevan, diantaranya adalah:  

1. Berdasarkan penelitian Fitriana (2012) yang berjudul “Pengaruh 

pendekatan pembelajaran Realistic Mathematic Education Terhadap 

Komunikasi Matematis Siswa SMPN 17 Palembang”  ternyata didapat 
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kesimpulan bahwa ada pengaruh pendekatan Realistic Mathematic 

Education terhadap komunikasi matematis siswa SMPN 17 Palembang. 

Hal tersebut dapat dilihat dari nilai rata-rata kelas eksperimen adalah 74,9 

dan simpangan bakunya adalah 67,59. Sedangkan pada kelas kontrol nilai 

rata-rata adalah 60,9 dan simpangan baku 14,87. Untuk kriteria penguji 

hipotesis terlihat bahwa thitung > ttabel jadi H0 ditolak dan Ha diterima. 

2. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Susilawaty (2010) yang 

berjudul “Peningkatan Hasil Belajar Matematika Siswa Melalui 

Pembelajaran Matematika Realistik Di Kelas X SMK Negeri 4 

Palembang” dapat disimpulkan bahwa melalui Pembelajaran Matematika 

Realistik dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini dapat dilihat 

dari tingkat aksdstivitas keterlibatan siswa pada proses pembelajaran 

yaitu mencapai 73,7% pada siklus I, dan 89,5 % pada siklus II dengan 

kenaikan sebesar 15,8 %, sedangkan pencapaian hasil belajar pada siklus 

I ketuntasan belajar 76,3 % dan pada siklus II pencapaian ketuntasan 

belajar 89,5 %, juga mengalami kenaikan sebesar 13,2 %. 

3. Berdasarkan penelitian Karin Amelia Safitri (2013) yang berjudul “ 

Kemampuan Koneksi Matematika Siswa Melalui Pendekatan Pendidikan 

Matematika Realistik Indonesia Di Kelas VIII SMP Islam Azzahrah 2 

Palembang” terungkap bahwa 81,81 % siswa dari seluruh subyek 

penelitian memiliki kemampuan koneksi matematika baik dan sangat 

baik, dengan rata-rata nilai kemampuan koneksi matematika sebesar 

81,74 % dengan rincian untuk indikator I kemampuan koneksi yakni 

kemampuan siswa mengidentifikasi unsur-unsur yang diketahui dan 
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ditanyakan untuk soal latihan 72,52; indikator 2 yaitu kemampuan siswa 

menggunakan keterkaitan materi sebelumnya dengan materi yang 

dipelajari untuk menyelesaiakan masalah sehari-hari untuk soal latihan 

adalah 92,3 dan untuk soal tes mendapat nilai rata-rata 85, 73 %; 

sedangkan untuk indikator 3 yakni kemampuan siswa menggunakan 

keterkaitan matematika dengan ilmu lain untuk menyelesaikan masalah 

sehari-hari untuk soal latihan adalah 63,6 sedangkan untuk soal tes nilai 

rata-ratanya 52,03. 

   Tabel I 
     Perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan peneliti terdahulu 

Nama Judul Jenis Penelitian Materi 

Fitriana 
(2012) 

Pengaruh Pendekatan 
Pembelajaran Realistic 
Mathematic Education 
Terhadap Komunikasi 
Matematis Siswa SMPN 17 
Palembang 

Kuantitatif 
Eksperimen 

Bangun 
Datar 

Susilawa
ty (2010) 

Peningkatan Hasil Belajar 
Matematika Siswa Melalui 
Pembelajaran Matematika 
Realistik Di Kelas X SMK 
Negeri 4 Palembang 

PTK  Kubus 

Karin 
Amelia 
Safitri 
(2013) 

Kemampuan Koneksi 
Matematika Siswa Melalui 
Pendekatan Pendidikan 
Matematika Realistik 
Indonesia Di Kelas VIII SMP 
Islam Azzahrah 2 Palembang 

Kuantitatif 
Eksperimen 

Persamaan 
Linear 
Satu 
Variabel 

Atik 
Novianti 
(2015) 

Pengaruh  Pendekatan 
Pendidikan Matematika 
Realistik Indonesia Terhadap 
Kemampuan Pemecahan 
Masalah Matematika Siswa Di 
Kelas X SMA 
Muhammadiyah I Palembang 

Kuantitatif 
Eksperimen 

Sistem 
Persamaan 
Linear 

 
  

  


