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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Matematika dibutuhkan dalam berbagai cabang pengetahuan dan aspek 

kehidupan. Dalam kehidupan sehari-hari matematika memegang peranan penting, 

misalnya seorang anak berjualan es krim dengan harga es krim cokelat Rp. 1000 

dan es krim strawberi Rp.750, keuntungan dari es krim cokelat Rp. 300 dan 

keuntungan dari es krim strawberi Rp. 250. Modal yang dimilik anak ini 

Rp.100.000 dan kotak tempat menjual yang mampu memuat 50 es krim, berapa 

keuntungan yang dapat diperolah anak ini? Contoh masalah ini sesuai dengan 

topik program linear yang diajarkan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru matematika di SMK Negeri 1 

Tomohon, hasil belajar siswa topik program linear tidak memenuhi standar 

ketuntasan yang diberikan oleh guru. Nilai ketuntasan siswa pada tahun-tahun 

sebelumnya khususnya pada topik program linear menunjukan hasil yang tidak 

memuaskan, yaitu sekitar 45 persen siswa mendapatkan nilai di bawah standar 

ketuntasan. Standar ketuntasan yang diberikan sekolah khusus topik program 

linear yaitu 65.

Hasil belajar siswa yang tidak memuaskan terjadi karena proses 

pembelajaran yang terjadi memposisikan siswa sebagai pendengar ceramah guru. 

Akibatnya proses belajar mengajar cenderung membosankan dan menjadikan 

siswa malas belajar. Keberhasilan proses kegiatan belajar mengajar pada 

pembelajaran matematika dapat diukur dari keberhasilan siswa yang mengikuti 
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kegiatan tersebut. Keberhasilan itu dapat dilihat dari tingkat pemahaman, 

penguasaan materi serta prestasi belajar siswa. Semakin tinggi pemahaman dan 

penguasaan materi serta prestasi belajar maka semakin tinggi pula tingkat 

keberhasilan pembelajaran. Namun dalam kenyataannya dapat dilihat bahwa 

prestasi belajar matematika yang dicapai siswa masih rendah.

Untuk mengantisipasi masalah tersebut yang berkelanjutan maka perlu 

dicarikan formula pembelajaran yang tepat, sehingga dapat meningkatkan hasil 

belajar dalam pembelajaran matematika. Para guru yang peduli dengan masalah 

ini terus berusaha menyusun dan menerapkan berbagai model yang bervariasi agar 

siswa tertarik dan bersemangat dalam belajar matematika. Salah satunya melalui 

pembelajaran matematika realistik (PMR).

Bagi siswa SMK sebaiknya menggunakan PMR pada topik program linear 

karena menurut Freudenthal (dalam Sujinalarifin.2009) 

“siswa bukanlah sekedar penerima yang pasif terhadap materi matematika 
yang siap saji, tetapi siswa perlu diberi kesempatan untuk reinvent
(menemukan) matematika melalui praktik yang mereka alami sendiri. 
Suatu prinsip utama RME adalah siswa harus berpartisipasi secara aktif 
dalam proses belajar. Siswa harus diberi kesempatan untuk membangun 
pengetahuan dan pemahaman mereka sendiri.”

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk 

mengadakan penelitian Pengaruh Pembelajaran Matematika Realisitik 

Terhadap Hasil Belajar Program Linear.

B. Identifikasi Masalah

Dalam proses pembelajaran terdapat beberapa permasalahan yang 

diidentifikasi sebagai berikut:

1. Kurang tepatnya metode pembelajaran yang digunakan guru di dalam 

menyampaikan materi pelajaran.
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2. Masih rendahnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika.

3. Kurang tepatnya metode yang digunakan seorang guru matematika dalam 

menyampaikan pokok bahasan tertentu akan mempengaruhi prestasi 

belajar siswa.

4. Pada saat proses belajar matematika, banyak guru yang kurang 

memperhatikan apakah siswanya dapat menerima prosedur pembelajaran 

yang dilakukan.

5. Hasil belajar siswa terhadap topik model matematika dari program linear

yang tidak mencapai standar ketuntasan

C. Pembatasan Masalah

Dari identifikasi masalah ini dibatasi pada hasil belajar dengan 

menggunakan PMR dalam pembelajaran matematika 

D. Perumusan Masalah

Apakah terdapat perbedaan hasil belajar siswa yang mengikuti PMR 

dengan siswa yang tidak mengikuti PMR (pembelajaran konvensional) pada topik 

pokok program linear di SMK Negeri 1 Tomohon?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan antara hasil 

belajar siswa yang menggunakan PMR dengan siswa yang tidak menggunakan 

PMR.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Bagi Siswa

Dapat lebih mempermudah siswa dalam belajar topik program linear

sehingga hasil belajar menjadi lebih baik dalam pelajaran matematika.
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2. Manfaat Bagi Guru

Dapat meningkatkan kemampuan mengajar guru serta adanya 

pengembangan model pembelajaran oleh guru yang menitik beratkan pada PMR.

3. Manfaat Bagi Sekolah

Dapat meningkatkan hasil belajar topik model matematika dari program 

linear di SMK Negeri 1 Tomohon, serta bahan evaluasi bagi sekolah.

4. Manfaat Bagi Peneliti

Dapat memperluas dan menambah ilmu serta melatih diri dalam penelitian
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BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Pembelajaran Matematika Realisitk (PMR)

PMR merupakan suatu pendekatan pendidikan matematika yang diadopsi 

dari Realistic Mathematics Education (RME) yang dikembangkan di Nederland 

sejak tahun 1970. Teori ini mengacu pada pendapat Freudenthal (dalam 

Abdussakir, 2010) yang mengatakan bahwa matematika harus dikaitkan dengan 

realita dan matematika merupakan aktivitas manusia. Ini berarti matematika harus 

dekat dengan anak dan relevan dengan kehidupan nyata sehari-hari. Matematika 

sebagai aktivitas manusia berarti manusia harus diberikan kesempatan untuk 

menemukan kembali ide dan konsep matematika dengan bimbingan orang 

dewasa. Upaya ini dilakukan melalui penjelajahan berbagai situasi dan persoalan-

persoalan “realistik”. Realistik dalam hal ini dimaksudkan tidak mengacu pada 

realitas tetapi pada sesuatu yang dapat dibayangkan oleh siswa. Prinsip penemuan 

kembali dapat diinspirasi oleh prosedur-prosedur pemecahan informal, sedangkan 

proses penemuan kembali menggunakan konsep matematisasi.

Dua jenis matematisasi diformulasikan oleh Treffers (dalam Abdussakir, 

2010), yaitu matematisasi horisontal dan vertikal.

Contoh matematisasi horisontal adalah pengidentifikasian, perumusan, dan 

penvisualisasi masalah dalam cara-cara yang berbeda, dan pentransformasian 

masalah dunia real ke masalah matematik.
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Contoh matematisasi vertikal adalah representasi hubungan-hubungan 

dalam rumus, perbaikan dan penyesuaian model matematik, penggunaan model-

model yang berbeda, dan penggeneralisasian. Kedua jenis matematisasi ini 

mendapat perhatian seimbang, karena kedua matematisasi ini mempunyai nilai 

sama.    

Menurut Soedjadi (1999) pembelajaran matematika realistik mempunyai 

beberapa karakteristik sebagai berikut:

1) Menggunakan konteks, artinya dalam pembelajaran matematika realistik 

lingkungan keseharian atau pengetahuan yang telah dimiliki siswa dapat 

dijadikan sebagai bagian materi belajar yang kontekstual bagi siswa.

2) Menggunakan model, artinya permasalahan atau ide dalam matematika dapat 

dinyatakan dalam bentuk model, baik model dari situasi nyata maupun model 

yang mengarah ke tingkat abstrak.

3) Menggunakan kontribusi siswa, artinya pemecahan masalah atau penemuan 

konsep didasarkan pada sumbangan gagasan siswa.

4) Interaktif, artinya aktivitas proses pembelajaran dibangun oleh interaksi siswa 

dengan siswa, siswa dengan guru, siswa dengan lingkungan dan sebagainya.

5) Intertwin, artinya topik-topik yang berbeda dapat diintegrasikan sehingga 

dapat memunculkan pemahaman tentang suatu konsep secara serentak.

Matematika Realistik yang dimaksudkan dalam hal ini adalah matematika 

sekolah yang dilaksanakan dengan menempatkan realitas dan pengalaman siswa 

sebagai titik awal pembelajaran. Masalah-masalah realistik digunakan sebagai 

sumber munculnya konsep-konsep matematika atau pengetahuan matematika 

formal. PMR di kelas berorientasi pada karakteristik-karakteristik RME, sehingga 
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siswa mempunyai kesempatan untuk menemukan kembali konsep-konsep 

matematika atau pengetahuan matematika formal. Selanjutnya, siswa diberi 

kesempatan mengaplikasikan konsep-konsep matematika untuk memecahkan 

masalah sehari-hari atau masalah dalam bidang lain.

Pembelajaran ini sangat berbeda dengan pembelajaran matematika selama 

ini yang cenderung berorientasi kepada memberi informasi dan memakai 

matematika yang siap pakai untuk memecahkan masalah-masalah.   

Karena matematika realistik menggunakan masalah realistik sebagai

pangkal tolak pembelajaran maka situasi masalah perlu diusahakan benar-benar 

kontekstual atau sesuai dengan pengalaman siswa, sehingga siswa dapat 

memecahkan masalah dengan cara-cara informal melalui matematisasi horisontal.

Cara-cara informal yang ditunjukkan oleh siswa digunakan sebagai inspirasi 

pembentukan konsep atau aspek matematiknya ditingkatkan melalui matematisasi 

vertikal. Melalui proses matematisasi horisontal-vertikal diharapkan siswa dapat 

memahami atau menemukan konsep-konsep matematika (pengetahuan 

matematika formal).   

Berdasarkan uraian-uraian di atas, PMR mempunyai ciri-ciri sebagai 

berikut: 

1) Menggunakan konteks yang nyata sebagai titik awal belajar, 

2) Menggunakan model sebagai jembatan antara real dan abstrak, 

3) Belajar dalam suasana demokratis dan interaktif, dan 

4) Menghargai jawaban informal siswa sebelum mereka mencapai bentuk 

formal matematika.

Beberapa keuntungan dalam PMR antara lain: 
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1) Melalui penyajian yang kontekstual, pemahaman konsep siswa meningkat 

dan bermakna, mendorong siswa suka matematika, dan memahami 

keterkaitan matematika dengan dunia sekitarnya;

2) Siswa terlibat langsung dalam proses doing math sehingga mereka tidak takut 

belajar matematika; 

3) Siswa dapat memanfaatkan pengetahuan dan pengalamannya dalam 

kehidupan sehari-hari dan mempelajari bidang studi lainnya; 

4) Memberi peluang pengembangan potensi dan kemampuan berfikir alternatif;

5) Kesempatan cara penyelesaian yang berbeda; 

6) Melalui belajar kelompok berlangsung pertukaran pendapat dan interaksi 

antar guru dengan siswa dan antar siswa, saling menghormati pendapat yang 

berbeda, dan menumbuhkan konsep diri siswa; dan 

7) Melalui matematisasi vertikal, siswa dapat mengikuti perkembangan 

matematika sebagai suatu disiplin.

Dengan melihat keuntungan dalam PMR di atas mengarahkan kita pada 

suatu kesimpulan bahwa dengan menggunakan pendekatan PMR dalam 

pembelajaran matematika siswa akan terbiasa memahami suatu persoalan dengan 

suatu sudut pandang yang bervariasi sehingga permasalahan tersebut dapat 

diselesaikan dengan berbagai cara. Potensi siswa akan berkembang baik minat dan 

motivasinya dalam belajar matematika karena pembelajaran yang dimulai dengan 

konteks mengarahkan siswa pada pentingnya matematika dalam kehidupan sehari-

hari. Siswa dipahamkan tentang kegunaan matematika dalam kehidupan sehari-

hari.
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Oleh karena pentingnya pendekatan ini digunakan dalam pembelajaran 

matematika, maka seharusnyalah setiap guru memperhatikan bagaimana sintak 

pelaksanaan pendekatan PMR dalam pembelajaran matematika. (dalam 

Sujinalarifin. 2009) mengemukakan sintaks implementasi matematika realistik 

adalah:

Aktivitas Guru

1) Guru memberikan siswa masalah kontekstual

2) Guru merespon secara positif jawaban siswa. Siswa diberikan kesempatan 

untuk memikirkan strategi siswa yang paling efektif.

3) Guru mengarahkan siswa pada beberapa masalah kontekstual dan selanjutnya 

meminta siswa mengerjakan masalah dengan menggunakan pengalaman 

mereka.

4) Guru mengelilingi siswa sambil memberikan bantuan seperlunya.

5) Guru mengenalkan istilah konsep

6) Guru memberikan tugas di rumah, yaitu mengerjakan soal atau membuat 

masalah cerita beserta jawabanya yang sesuai dengan matematika formal.

Aktivitas Siswa

1) Siswa secara sendiri atau kelompok kecil mengerjakan masalah dengan 

strategi-strategi informal.

2) Beberapa siswa mengerjakan di papan tulis. Melalui diskusi kelas, jawaban 

siswa dikonfrontasikan.

3) Siswa merumuskan bentuk matematika formal.

4) Siswa mengerjakan tugas rumah dan menyerahkannya kepada guru
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2. Hasil Belajar

Hasil belajar merupakan dasar untuk menentukan tingkat keberhasilan 

siswa dalam memahami materi pelajaran. Hasil belajar dapat di ketahui melalui 

pengukuran, di mana hasil pengukuran tersebut menunjukkan sampai sejauh mana 

pembelajaran yang di berikan guru dapat dikuasai oleh siswa. Hasil belajar 

merupakan sesuatu yang di peroleh, dikuasai atau di miliki siswa setelah proses 

pembelajaran berlangsung. Dengan kata lain seorang siswa dapat di katakan telah 

mencapai hasil belajar jika pada dirinya telah terjadi perubahan tertentu melalui 

kegiatan belajar. Proses pembelajaran yang efektif akan menjadikan hasil belajar 

lebih berarti dan bermakna.

Hasil belajar dipengaruhi oleh intelegensi dan penguasaan awal anak 

tentang materi yang akan dipelajari. Hasil belajar juga dipengaruhi oleh adanya 

kesempatan yang diberikan kepada anak, ini berarti bahwa guru perlu menyusun 

rancangan dan pengelolaan pembelajaran yang memungkinkan anak bebas untuk 

melakukan eksplorasi terhadap lingkungannya.

Dalam pembelajaran, perubahan perilaku yang harus dicapai oleh siswa 

setelah melaksanakan aktivitas belajar dirumuskan dalam tujuan pembelajaran. 

Tujuan pembelajaran merupakan deskripsi tentang perubahan perilaku yang 

diinginkan atau deskripsi produk yang menunjukkan bahwa belajar telah terjadi. 

Perumusan tujuan pembelajaran itu, yakni hasil belajar yang diinginkan pada diri 

siswa. Tujuan pembelajaran merupakan bentuk harapan yang dikomunikasikan 

melalui pernyataan dengan cara menggambarkan perubahan yang diinginkan pada 

diri siswa yakni pernyataan tentang apa yang diinginkan pada diri siswa setelah 

menyelesaikan pengalaman belajar (dalam Anni, 2004). 
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Tujuan belajar merupakan komponen yang sangat penting dalam belajar, 

karena tujuan menjadi pedoman bagi seluruh aktivitas belajar. Tujuan belajar 

harus dirumuskan dengan jelas karena tujuan yang efektif dan efisien akan 

memudahkan baik bagi guru atau siswa untuk mencapainya. Tujuan belajar juga 

dapat dipakai sebagai kriteria internal bagi siswa untuk menilai keberhasilan

dalam belajar. Kegunaan tujuan belajar ialah untuk memandu guru menciptakan 

kondisi belajar yang menunjang pencapaian tujuan belajar itu sendiri. Tujuan 

belajar yaitu membentuk guru menyusun alat evaluasi yang digunakan untuk 

mengetahui apakah proses belajar dan pembelajaran berhasil atau gagal. 

Hasil belajar yang dicapai siswa dipengaruhi oleh dua faktor utama yakni 

faktor dari dalam diri siswa itu dan faktor yang datang dari luar diri siswa atau 

faktor lingkungan. Faktor yang datang dari diri siswa terutama kemampuan yang 

dimilikinya. Faktor kemampuan siswa besar sekali pengaruhnya terhadap hasil 

belajar yang dicapai. Di samping faktor kemampuan yang dimiliki siswa, juga ada 

faktor lain, seperti motivasi belajar, minat dan perhatian, sikap dan kebiasaan 

belajar, ketekunan, sosial ekonomi, faktor fisik dan psikis. Tujuan pendidikan 

yang ingin dicapai dapat dikategorikan menjadi tiga bidang yakni bidang kognitif 

(penguasaan intelektual), bidang afektif (berhubungan dengan sikap dan nilai) 

serta bidang psikomotorik (kemampuan/ keterampilan bertindak/ berperilaku). 

Ketiganya tidak berdiri sendiri, tapi merupakan satu kesatuan yang tidak 

terpisahkan, bahkan membentuk hubungan hirearki. Sebagai tujuan yang hendak 

dicapai, ketiganya harus nampak sebagai hasil belajar siswa di sekolah. Oleh 

sebab itu ketiga aspek tersebut harus dipandang sebagai hasil belajar siswa, dari 

proses pembelajaran (dalam Sudjana, 2002). 
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Dari pendapat-pendapat di atas tentang pengertian hasil belajar, dapat 

dimaknai bahwa hasil belajar itu adalah suatu perubahan yang terjadi pada diri 

individu, di mana perubahan yang diharapkan adalah perubahan kearah yang lebih 

baik, baik dari segi kognitif, afektif maupun psikomotor yang di dapatkan melalui 

proses belajar. Untuk mendapatkan hasil belajar yang di harapkan sebagaimana 

mestinya, maka guru harus mampu menciptakan suatu proses pembelajaran yang 

bermakna dan menyenangkan bagi siswa sehingga hasil belajar tercapai dengan 

baik.

3. Program Linear

a. Konsep Dasar Program Linear

Program linear merupakan model optimasi persamaan linear yang 

berkenaan dengan masalah-masalah pertidaksamaan linear. Masalah program 

linear berarti masalah nilai optimum (maksimum atau minimum) suatu sistem 

pertidaksamaan linear yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Dalam banyak situasi, sering dijumpai masalah-masalah yang 

berhubungan dengan program linear. Agar masalah optimasinya dapat 

diselesaikan dengan program linear, maka syarat-syarat tertentu suatu masalah 

harus diterjemahkan dalam bentuk model matematika.

b. Kaidah Program Linear

a) Prinsip program linear

Program linear adalah suatu kaidah matematika yang bertujuan untuk 

merancang dan menentukan himpunan penyelesaian untuk suatu sistem 

pertidaksamaan dengan satu atau lebih varibel. Dalam proses ini akan diperoleh 
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nilai optimum penyelesaian untuk suatu masalah yang diberi syarat-syarat 

tertentu.

Prinsip pertama, dalam program linear setiap pernyataan yang harus 

dipenuhi oleh variabel-variabel seperti x dan y, misalnya dinyatakan dalam 

bentuk jumlah 2x dan 3y tidak boleh kurang dari 12. Pernyataan ini berarti 2x+3y

sama dengan 12 atau lebih dari 12 dan dinyatakan dalam bentuk pertidaksamaan 

2 + 3 ≥ 12.
Prinsip kedua, dari setiap pertidaksamaan akan dibentuk suatu persamaan 

yang berkaitan dengannya. Misalnya, dari pertidaksamaan 2 + 3 ≥ 12, 
dibentuk persamaan yang berkaitan dengannya yaitu 2 + 3 = 12

Perinsip ketiga, persamaan yang terbentuk digunakan untuk melukis garis 

dalam menyelesaikan pertidaksamaan.

Prinsip keempat, daerah yang memenuhi pertidaksamaan 2 + 3 ≥ 12
diarsir.

Prinsip kelima, koordinat-koordinat tiap titik dalam daerah arsiran 

mewakili suatu sistem pertidaksamaan.

b) Model matematika

Dalam setiap masalah yang hendak diselesaikan dengan kaidah program 

mengandung beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh variabel-variabel x dan y. 

langkah pertama adalah menterjemahkan syarat-syarat yang diberikan dalam 

suatu masalah ke dalam bahasa matematika yang berbentuk sistem 

pertidaksamaan serta harus diperhatikan pula bahasa implikasi dari syarat-syarat 

yang diberikan.



14

Langkah-langkah dalam menentukan nilai optimum masalah program 

linear dengan fungsi tujuan z = f(x, y) = ax + by menggunakan metode titik sudut 

adalah sebagai berikut.

1. Buat model matematika dari masalah program linear yang diberikan.

2. Gambarkan grafik-grafik dari setiap pertidaksamaan linear dua variabel 

yang diberikan.

3. Tentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidakasamaan 

linear dua variabel yang terdapat pada masalah (irisan dari setiap 

pertidaksamaan linear dua variabel yang diketahui).

4. Tentukan titik-titik sudut pada daerah himpunan penyelesaiannya.

5. Substitusikan titik-titik sudut tersebut ke dalam fungsi tujuan. Ambil nilai 

yang paling besar untuk penyelesaian maksimum dan ambil yang paling 

kecil untuk penyelesaian minimum.

Langkah-langkah dalam menentukan nilai optimum masalah program 

linear dengan fungsi tujuan z = f(x, y) = ax + by menggunakan metode garis 

selidik adalah sebagai berikut.

1. Gambarkan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan 

linear dua variabel.

2. Tentukan fungsi tujuan dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel.

3. Tentukan persamaan garis selidik.

4. Untuk mendapatkan nilai maksimum, geser garis selidik secara sejajar ke 

arah kanan atau atas sampai memotong titik paling jauh dari daerah 

himpunan penyelesaian, titik yang paling jauh tersebut merupakan titik 

yang memaksimumkan fungsi tujuan.
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5. Untuk mendapatkan nilai minimum, geser garis selidik secara sejajar ke 

arah kiri atau bawah sampai memotong titik paling dekat dari daerah 

himpunan penyelesaian. Titik yang paling dekat tersebut merupakan titik

yang meminimumkan fungsi tujuan.

B. Kerangka Berpikir

Hasil belajar akan dicapai dengan baik oleh siswa ditentukan oleh aktivitas 

guru, siswa dan kegiatan proses belajar mengajar di kelas.

Proses belajar mengajar dengan menggunakan PMR dapat membantu 

siswa untuk mencapai tujuan belajarnya. Keberhasilan siswa dalam pembelajaran 

tergantung pada pemahaman siswa terhadap materi yang diberikan. 

Berdasarkan pemikiran di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan PMR 

dapat membantu siswa memperbaiki hasil belajar siswa terhadap mata pelajaran 

matematika khususnya topik program linear.

C. Hipotesis Penelitian

Hipotesis dalam penelitian dalam penelitian ini dirumuskan sebagai 

berikut: “hasil belajar siswa yang mengikuti PMR lebih baik dibandingkan 

dengan hasil belajar siswa yang mengikuti pembelajaran tidak menggunakan 

PMR untuk pokok bahasan program linear di kelas X SMK”
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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SMK Negeri 1 Tomohon Kelurahan Woloan 

Dua  Kecamatan Tomohon Barat.

B. Subyek Penelitian

Populasi : Seluruh siswa kelas X SMK Negeri 1 Tomohon yang terdiri dari 

tiga kelas.

Sampel  : Sampel dalam penelitian ini akan dipilih dua kelas secara acak dari 

tiga kelas. Kelas yang satu sebagai kelas eksperimen X TKJ 

(teknik komputer dan jaringan) dan kelas yang lain sebagai kelas 

kontrol X GB (gambar bangunan).

C. Rancangan Penelitian

Rancangan Penelitian yang digunakan adalah eksperimen dengan desain 

Nonequivalent Control Group Design. Dalam rancangan penelitian ini terdapat 

dua kelompok (kelas) objek yang ditetapkan secara random. Yaitu meliputi satu 

kelas eksperimen, dan satu kelas kontrol.

Tabel 1. Rancangan Penelitian

Kelas
Tes awal
(Pretest)

Perlakuan 
(Treatment)

Tes Akhir
(Postest)

Eksperimen Y1E X Y2E

Kontrol Y1K Y2K

(Sugiyono, 2007).

Keterangan tabel 1:

Y1E : Skor hasil tes awal kelas eksperimen

Y1K :  Skor hasil tes awal kelas kontrol
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X : Pembelajaran, yaitu penerapan pembelajaran matematika      

   realistik dari program linear

Y2E : Skor hasil tes akhir kelas eksperimen

Y2K : Skor hasil tes akhir kelas kontrol

D. Definisi Oprasional Variabel

Variabel tak bebas (Y), yaitu hasil belajar matematika topik program 

linear. Hasil belajar ini merupakan selisih skor hasil posttest dan pretest.

Variabel bebas (X), yaitu jenis perlakuan yang diberikan kepada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Kepada kelas eksperimen diajar menggunakan 

pendekatan PMR, pada kelas kontrol tidak menggunakan PMR.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan memberikan ujian (tes), 

dalam bentuk tes awal (pretest) dan tes sesudah pembelajaran (postest) pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian ini adalah tes hasil belajar dalam bentuk essay 

tes. Sebelum instrument hasil belajar ini digunakan terlebih dahulu akan dilakukan 

uji validitas dan relaibilitas.

Uji validitas sering pula dinamakan validitas kurikulum yang mengandung 

arti bahwa suatu alat ukur dianggap valid apabila sesuai dengan isi kurikulum 

yang hendak diukur. Salah satu cara untuk memperoleh validitas isi adalah dengan 

melihat soal-soal yang membentuk tes itu. Jika keseluruhan soal Nampak 

mengukur apa yang seharusnya tes itu gunakan, tidak diragukan lagi bahwa 

validitas isi sudah terpenuhi (lampiran 11 hal 65).
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Uji relaibilitasnya menggunakan rumus alfa.

= − 1 1 −ΣS

Keterangan:

       = reliabilitas tes        
n = jumlah sampel

ΣS = jumlah varian dari semua item soal

= varians total

Tidak terdapat ukuran yang pasti mengenai berapa tinggi reliabilitas, pada 

umumnya bergerak dari seratus hingga nol persen. Reliabilitas sebesar 0,5 

menunjukan bahwa tes itu memiliki reliabilitas yang kurang baik. Dari pengujian 

reliabilitas diperoleh r11 = 0,821 ini menunjukan bahwa tes ini memiliki 

reliabilitas yang baik

Langkah-langkah pengujian reliabilitas:

1. Menentukan peserta tes yang menjawab benar.

2. Menentukan peserta tes yang menjawab salah.

3. Menentukan jumlah kuadrat soal.

4. Menentukan kuadrat sisa dengan persamaan

5. Memasukkan semua hasil perhitungan dari langkah pertama ke rumus alfa 

(lampiran 12 hal 66)

G. Prosedur Penelitian

 Menyusun dan mengembangkan serta mengimplementasikan desain 

perencanaan pembelajaran dan perangkat pembelajaran yang sesuai dengan 

materi yang dipilih.
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 Menyusun dan mengembangkan serta mengvalidasi instrumen tes dan 

melaksanakan evaluasi untuk mengukur hasil belajar.

 Menganalisis hasil penelitian.

 Menyusun laporan hasil penelitian.

H. Teknik Analisis Data

Pada analisis inferensia, sebelum dilakukan pengujian hipotesis dengan 

menggunakan uji-t terlebih dahulu dilakukan uji normalitas (menggunakan 

software minitab) dan uji homogenitas varians (menggunakan software SPSS).

Untuk uji normalitas   > ∝ (∝= 0,05)selengkapnya ada dalam 

bab IV hasil penelitian dan pembahasan. Untuk uji homogenitas varians

digunakan pengujian kesamaan dua ragam (lampiran 13 hal 69) 

Uji statistika yang digunakan untuk pengujian hipotesis adalah uji 

perbedaan dua rata-rata (uji t) dengan rumus sebagai berikut:

=  
    

Dengan :

=  ( ) ( )  
    

Keterangan :

x = rata − rata selisih kelas eksperimen 
x = rata − rata selisih kelas kontrol
s = varians gabungan
s = varians dari kelas eksperimen
s = varians dari kelas kontrol
n = ukuran sampel dari kelas eksperimen
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n = ukuran sampel dari kelas kontrol
Hipotesis statistik yang diuji adalah:

H0 : μE  =  μK

H1:  μE    μK.

Untuk langkah-langkah pengujian lihat dalam lampiran (lampiran 14 hal 70)
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Data Penelitian

Data penelitian ini diambil dari dua kelas yaitu kelas X TKJ dan X GB  

pada SMK Negeri 1 Tomohon, dengan jumlah siswa pada X TKJ (kelas 

eksperimen) dan jumlah siswa pada kelas X GB  (kelas kontrol) masing-masing 

adalah 24 orang. Dalam penelitian ini data yang diambil adalah hasil belajar 

siswa. Tes hasil belajar siswa adalah tes hasil belajar setelah adanya pembelajaran

(posttest), dan sebelum pembelajaran (pretest). Rentang nilai pretest dan posttest 

adalah 0-100

Hasil analisis data dari hasil pretest dan posttest kelas eksperimen dan 

kelas kontrol dapat dilihat pada tabel (lampiran 9 hal 62 dan lampiran 10 hal 63).

2. Pengujian Persyaratan Analisis

Pada analisis inferensia, sebelum dilakukan pengujian hipotesis dengan 

menggunakan uji-t terlebih dahulu dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas 

varians. Dan yang di gunakan adalah data selisih hasil tes awal (pretest) dan tes 

sesudah perlakuan (posttest) dari kedua kelas yaitu kelas eskperimen dan kelas 

kontrol. 

Analisis terhadap data hasil tes awal (pretest) dan tes sesudah perlakuan 

(posttest), dilakukan untuk mengetahui kenormalan dan keseragaman data sebagai 

syarat untuk dilakukannya eksperimen terhadap kedua kelas yang diambil 
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berdasarkan pengacakan. Oleh karena itu uji normalitas dan uji homogenitas 

varians serta uji hipotesis disajikan sebagai berikut :

a. Uji Normalitas Dengan Menggunakan Software Minitab

1. Kelas Eksperimen

Data selisih nilai pretest dan posttest dari kelas eskperimen 

untuk uji  normalitas dapat dilihat pada gambar berikut ini:
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Gambar 1. Grafik Sebaran Peluang Normal Kelas Eksperimen

Pada gambar 1 di atas, dapat dilihat Nilai p - value = 0,255 

dan plot-plot data cenderung berkumpul pada satu garis lurus. 

Oleh karena p - value (0,255) > α  (0,05) maka skor awal (pretest) 

untuk kelas eksperimen berdistribusi normal.

2. Kelas Kontrol

Data selisih nilai pretest dan posttest dari kelas eskperimen 

untuk uji  normalitas dapat dilihat pada gambar berikut ini:
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Gambar 2. Grafik Sebaran Peluang Normal Kelas Kontrol

Pada gambar 2 di atas, dapat dilihat nilai p - value = 0,419 

dan plot-plot data cenderung berkumpul pada satu garis lurus. 

Oleh karena p - value (0,419) > α (0,05) maka skor tes akhir 

(posttest) untuk kelas kontrol berdistribusi normal.

b. Uji Homogenitas Varians Dengan Menggunakan Software SPSS

Berdasarkan pengujian homogenitas (lampiran) dengan 

statistik uji f pada data hasil pretest, dengan = 125.36 dan = 

79.30 diperoleh fhitung = 1,58. Karena ∝ = 0,43 < ℎ =
1,581 < ∝2 = 2,21 maka H0 : 1 

2 = 2 
2 (lampiran 13 hal 69). Jadi, 

varians dari dua kelas yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol adalah 

homogen atau sama.

3. Pengujian Hipotesis

H0 : µE = µK

H1 : µE > µK

Dengan:
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µE =  rata-rata hasil belajar siswa yang diajarkan dengan menggunakan 

PMR, 

µK = rata-rata hasil belajar siswa yang diajarkan tanpa menggunakan PMR.

Oleh karena uji normalitas dan homogenitas sudah dipenuhi, maka statistik 

uji-t boleh dilanjutkan. 

Berdasarkan kriteria pengujian hipotesis yaitu tolak H0 bila statistik uji 

jatuh dalam  wilayah kritik. Dari hasil pengujian hipotesis dengan uji t, pada taraf  

nyata (α) = 0,05 diperoleh t hitung = 3,549 dan t tabel = 1,645. Jadi, thitung = 3,549 > 

ttabel =1,645 (lampiran 14 hal 70) yang artinya statistik uji tersebut jatuh dalam 

wilayah kritiknya. Hal ini menunjukkan bahwa cukup bukti untuk menerima H1. 

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tolak H0 dan terima H1 yaitu: µE > µK.

Hal ini berarti bahwa “rata-rata hasil belajar siswa yang diajarkan dengan 

menggunakan PMR lebih tinggi dari pada rata-rata hasil belajar siswa yang 

diajarkan tanpa menggunakan PMR ”.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Dari hasil analisis inferensial di atas, diperoleh bahwa pada kelas 

eksperimen yang diajarkan dengan menggunakan PMR, secara umum 

menunjukkan adanya perbedaan terhadap hasil belajar siswa. Hal ini ditunjukkan 

rata-rata skor tes akhir (posttest) dikurangi skor tes awal (pretest) pada kedua 

kelas. Untuk kelas eksperimen rata-rata skor tes akhir (postet) dikurangi skor tes 

awal (pretest) sebesar 57,29 lebih besar dari rata-rata skor tes akhir (postet) 

dikurangi skor tes awal (pretest) kelas kontrol yaitu sebesar 44,37. 

Setelah dianalisis dengan menggunakan uji t selisih dua rata-rata diperoleh 

thitung = 3,549 > t tabel = 1,645 (lampiran 14 hal 70). Hal ini menunjukkan bahwa 
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terdapat perbedaan yang signifikan dari hasil belajar kedua kelas tersebut, dimana 

hasil belajar siswa yang diajarkan dengan menggunakan PMR lebih tinggi dari 

hasil belajar siswa yang diajarkan tanpa PMR pokok bahasan program linear.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian yang telah 

diuraikan di atas, disimpulkan bahwa hasil belajar siswa yang diajarkan 

menggunakan PMR lebih baik daripada hasil belajar siswa diajar tidak

menggunakan PMR.

B. Saran

1. Untuk guru-guru matematika SMK yang mengajarkan topik program 

linear untuk menggunakan PMR dalam mengajarkan materi tersebut.

2. Untuk lebih mendukung hasil temuan pada penelitian ini, maka bagi para 

peneliti yang lain dapat melakukan penelitian lanjutan dan diperluas pada 

materi yang lain dan pada populasi yang lain
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