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Abstract: Teaching methods is always developed to make students became easily to understand the lesson. One of 
the developing methods tries to maka students can apply scientific theories to the real life. In this way, mathematics as 
pure science gets much attention to be developed. The most fundamental question is how students can utilize 
mathematics which initially in the form of concept as a formula which can be used in solving problem of life. Realistic 
Mathematics Education (RME) developed by Freudenthal Instute is a method which harmonize betweeen mathematics 
concept with reality. Keywords: mathematics, reality, concept, and RME. 

Pendahuluan 

Salah satu permasalahan yang muncul terkait dengan dunia pendidikan matematika di tingkat 
pendidikan dasar, menengah, dan perguruan tinggi sejak lama adalah bagaimana melakukan 
transformasi berbagai konsep matematika yang telah dikenal masyarakat dengan ilmu ‘mati-
matian’-nya menjadi konsep-konsep yang mengasyikkan untuk dipelajari dan mudah untuk 
diaplikasikan.  

Sebagai ilmu dasar, matematika perlu mendapatkan perhatian yang cukup besar karena pada 
setiap aktivitas sehari-hari yang dilakukan manusia hampir bisa dipastikan tidak mungkin dapat 
terlepas dari kegiatan matematika. Oleh karenanya, kebutuhan untuk mengembangkan pendidikan 
matematika merupakan tuntutan yang sulit dihindarkan.  

Kecenderungan yang mengarah pada pemenuhan tuntutan tersebut sedikit demi sedikit mulai 
tampak. Dalam kurun waktu satu dasawarsa terakhir ini, Kurikulum Sekolah Dasar dan Menengah 
di Indonesia mengalami perkembangan ke arah positif. Kurikulum 1994 yang dianggap berorientasi 
pada materi ajar (subject-matter oriented) berkembang menjadi Kurikulum 2004 yang secara 
konseptual berorientasi pada kompetensi (competency-based). Perkembangan terbaru adalah 
Kurikulum 2006 yang berorientasi pada kompetensi dan otonomi sekolah (school-based) dalam 
pengembangan kurikulum, terkenal dengan nama Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).  

Dalam proses pendidikan, kurikulum menempati posisi yang menentukan. Ibarat tubuh, 
kurikulum merupakan jantung pendidikan.1 Kurikulum yang dikembangkan dalam praktik 
pendidikan di Indonesia selama ini dipandang lebih banyak diorientasikan kepada pencapaian 
kemajuan akademik, padahal sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, spektrum tujuan yang harus 
dicapai oleh pendidikan lebih luas dari sekadar aspek akademik.2 Oleh karenanya, Kurikulum 2006 
(KTSP) diharapkan dapat memberi angin segar bagi perubahan praktik pendidikan di Indonesia, 
termasuk pendidikan matematika.  

Sejalan dengan kecenderungan tersebut, di dalam pendidikan matematika terdapat perubahan 
yang cukup signifikan, khususnya dalam hal pendekatan pembelajarannya. Profesor Dr. Robert 
Sembiring dari Intsitut Teknologi Bandung (ITB) merintis Realistic Mathematics Education (RME) 
atau pendidikan matematika realistik di Indonesia dengan membentuk IP-PMRI (singkatan dari 
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Institut Pengembangan Pendidikan Matematika Realistik Indonesia). Tujuan utama institut ini 
adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan matematika di Indonesia melalui reformasi 
pendekatan pembelajaran matematika di sekolah dengan menggunakan teori pembelajaran Realistic 
Mathematics Education (RME) atau —dalam konteks Indonesia— PMRI.  

IP-PMRI itu sendiri mengadopsi RME yang dikembangkan oleh Freudenthal Instute, yang 
merupakan sebuah lembaga penelitian dan pengembangan pendidikan matematika di Universitas 
Utrecht. Freudenthal Instute ini sudah mengembangkan RME hampir satu dasawarsa.3  

Paradigma Pendidikan dan Tuntutan Globalisasi 

Saat ini, kondisi pendidikan di Indonesia dalam keadaan yang memprihatinkan. Hal ini dapat 
dilihat dari kualitas dan tantangan global yang dihadapinya.4 Proses globalisasi yang kian merebak 
menyebabkan kecenderungan perubahan di segala bidang, termasuk dalam hal pendidikan itu 
sendiri. Muncul beberapa kecenderungan yang perlu diantisipasi oleh dunia pendidikan, antara lain 
sebagai berikut.5  

1. Proses investasi dan re-investasi yang terjadi di dunia industri berlangsung sangat cepat 
menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan yang sangat cepat pula pada organisasi kerja, 
struktur pekerjaan, struktur jabatan, dan kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan. Sebaliknya, 
praktik pendidikan tradisional berubah sangat lambat, akibatnya mismatch education and 
employment cenderung semakin besar. 

2. Perkembangan industri komunikasi dan informasi yang semakin cepat melahirkan 
“knowledge worker” yang semakin besar jumlahnya. Globalisasi yang meliputi semua lini 
kehidupan pada akhirnya menyebabkan batas-batas negara secara geografis dianggap tidak penting 
lagi, bahkan dapat dikatakan sudah tidak ada lagi. Hal tersebut terutama jika dilihat dari keluar 
masuknya informasi, pengetahuan, dan teknologi yang mampu mempengaruhi kehidupan global 
manusia secara individu maupun kelompok.6  

3. Pendidikan cenderung bergeser dari ide back to basic ke arah ide the forward to future 
basics, yang mengandalkan pada peningkatan TLC (how toThink, how to Learn and how to Create). 
How to think menekankan pada pengembangan critical thinking, how to learn menekankan pada 
kemampuan untuk secara terus menerus dan mandiri menguasai dan mengolah informasi, dan how 
to create menekankan pada pengembangan kemampuan untuk dapat memecahkan berbagai 
problem yang berbeda. 

4. Meluasnya ide demokratisasi yang bersifat substantif dalam dunia pendidikan, yaitu 
menuntut pelaksanaan school based management dan site-specific solution. School based 
management dilakukan dengan melibatkan semua komunitas sekolah seperti guru, siswa, kepala 
sekolah, pegawai, orangtua siswa, dan masyarakat secara fungsional untuk secara bersama-sama 
diberi peluang dan diajak untuk memikirkan kemajuan dan peningkatan mutu sekolah melalui 
kontribusi masing-masing sesuai dengan kapasitasnya.7 

5. Krisis yang dialami semua bangsa diselesaikan dengan menggunakan analisis sistem yang 
interdependent sebagai solusinya. 
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Dalam konteks kecenderungan globalisasi tersebut, dunia pendidikan perlu menyiapkan strategi-
strategi yang dapat dijadikan solusi dalam penataan pendidikan yang lebih baik. Hal ini perlu 
dilakukan karena dalam dunia pendidikan tidak begitu saja berlaku rumus efisiensi, efektivitas, dan 
produktivitas. Oleh sebab itu, sistem pendidikan nasional hendaknya mampu menjadi agen 
perubahan proaktif dengan mendasarkan diri pada value driven, di samping mampu menjadi 
katalisator perubahan yang reaktif dengan mendasarkan diri pada condition driven.8  

Selanjutnya, dalam konteks globalisasi dengan berbagai kecenderungannya, proses pendidikan 
hendaknya dilaksanakan tidak hanya dengan pendekatan tekstual tetapi juga kontekstual. 
Asumsinya, siswa atau peserta didik akan memiliki kemampuan yang tinggi untuk dapat menjawab 
permasalahan di sekitarnya jika ia terbiasa mengikuti pembelajaran di sekolah yang substansi atau 
muatan pembelajarannya diangkat dari permasalahan riil yang terjadi di masyarakat, atau 
setidaknya, memiliki relevansi dengan kehidupan riil masyarakat. 

Oleh karena pendidikan matematika memiliki posisi sebagai dasar bagi perkembangan ilmu-
ilmu lainnya, atau dapat dikatakan juga sebagai “senjata di balik layar” bagi manusia dalam 
membangun peradaban modern,9 maka penumbuhan minat untuk mempelajarinya menjadi sesuatu 
yang mendesak keberadaannya. Artinya, kesan matematika sebagai sesuatu yang menakutkan bagi 
siswa —seperti yang masih terjadi sampai saat ini— harus segera dihapuskan. 

Pendidikan Bermutu  

Hasil survey dari Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) yang 
disampaikan di Jakarta akhir tahun 2006 menyebutkan, prestasi Matematika siswa di Indonesia 
cukup rendah, yaitu dengan indeks 411. Jadi, jauh tertinggal dari Malaysia (508) dan Singapura 
(605). Ironisnya, jumlah waktu belajar formal para siswa di Indonesia jauh lebih tinggi, yaitu 169 
jam per tahunnya (sampei kelas VIII). Bandingkan dengan Singapura dan Malaysia yang masing-
masing hanya 112 jam dan 120 jam. Kondisi ini menegaskan bahwa jumlah jam pembelajaran tidak 
berkorelasi positif dengan mutu pembelajaran itu sendiri.10  

Melihat kondisi seperti ini, perlu ada usaha untuk memperbaiki pendidikan matematika di 
Indonesia, di mana dengan waktu belajar yang tidak terlalu tinggi, tetapi potensial untuk membuat 
siswa dapat memahami apa yang dipelajarinya. 

Dengan menggunakan konsep dasar psikologi, khususnya dalam konteks pandangan 
behaviorisme dapat dirunut bahwa pada hakikatnya praktik pendidikan merupakan usaha 
conditioning (penciptaan seperangkat stimulus) yang diharapkan pula menghasilkan pola-pola 
perilaku (seperangkat respon) tertentu. Prestasi belajar (achievement) dalam term-term pengetahuan 
(penalaran), sikap (penghayatan), dan keterampilan (pengamalan) merupakan indikator-indikator 
atau manifestasi dari perubahan dan perkembangan perilaku termaksud.11 Apabila kita berusaha 
menerapkan pendidikan, yaitu dikhususkan pada pendidikan matematika di sekolah maka 
pendidikan ini dapat efektif dan bermakna bagi siswa jika proses pembelajaran matematika 
memperhatikan konteks siswa. Konteks nyata dari kehidupan siswa yang mencakup latar belakang 
keluarga, keadaan sosial, politik, ekonomi, budaya, dan kenyataan-kenyataan hidup yang lain. 
Pengertian-pengertian yang dibawa siswa ketika memulai proses belajar, pendapat, dan pemahaman 
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yang diperoleh dari studi sebelumnya atau dari lingkungan hidup mereka, juga perasaan, sikap dan 
nilai-nilai yang diyakini, itu semua merupakan konteks nyata siswa.12 Pengertian seperti ini dapat 
menempatkan siswa sebagai subjek dari pendidikan. Siswa memahami lingkungan sebagai sumber 
ilmu yang dapat mengantarkan untuk menerapkannya di dalam proses belajar.  

Apabila dikaitkan dengan pendidikan yang bermutu, mutu itu sendiri di dalam bahasa Indonesia 
disebut kualitas, berasal dari bahasa inggris yaitu quality. Mutu mengandung arti, yaitu (1) suatu sifat 
atau atribut yang khas dan membuat berbeda; (2) standar tertinggi sifat kebaikan; (3) memiliki sifat 
kebaikan tertinggi.13 Sementara itu, bermutu dalam hal pendidikan dapat diartikan bahwa dari proses 
pendidikan yang dijalani, peserta didik mendapatkan pengetahuan, sikap-sikap, nilai-nilai, dan 
keterampilan yang memberikan landasan yang kuat bagi mereka untuk belajar lebih lanjut atau 
hidup di tengah masyarakat.14 Konsekuensinya, yaitu dapat dikaitkan dengan kecenderungan 
perubahan pembelajaran matematika ke arah pendekatan konstruktif atau realistik, maka 
pembelajaran matematika dilakukan sedemikian rupa sehingga setiap siswa dengan berbagai latar 
belakang dan konteksnya mendapat kesempatan untuk mengonstruksi pengetahuannya dengan 
strategi sendiri.15 Pola-pola yang dapat diterapkan adalah dengan menyerahkan pengaturan belajar 
kepada siswa itu sendiri, yaitu pembelajaran yang bercirikan pembebasan semaksimal mungkin 
dalam belajarnya, serta penyelesaian berbagai tugas belajar secara mandiri atau dalam kelompok 
kecil. Pola ini sesuai dalam mengerjakan tugas belajar yang menuntut pikiran kreatif dan menuntut 
penggunaan berbagai media pengajaran yang dibutuhkan.16  

Prof. Dr. Christa Kaune dari Osnabrueck University sebagaimana dikutip oleh W.S. Winkel,17 
mengemukakan peranan metakognisi dalam pembelajaran sebagai suatu alat untuk memperbaiki 
mutu pembelajaran. Istilah metakognisi dapat diartikan sebagai pengetahuan tentang kegiatan 
berpikir dan belajar serta kontrol yang ada pada diri sendiri. Kegiatan metakognisi itu sendiri terdiri 
dari planning-monitoring-reflection. Dalam aktivitas metakognisi tersebut, guru memiliki peran 
sebagai mediator dan bukan “menjejalkan” informasi kepada siswa. Guru senantiasa mendorong 
siswa untuk membangun dan mengembangkan pemikiran/penalaran mereka sendiri. Sebagai 
mediator, guru membantu mengarahkan gagasan/ide/pemikiran siswa sesuai dengan konteks 
pelajaran, membantu siswa melihat hubungan antara satu pemikiran dan pemikiran yang lain, serta 
mendorong siswa untuk memformulasikan dan merealisasikan gagasan mereka.18 Sebagaimana 
kewajiban guru dalam konteks implementasi UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, pada Pasal 40 Ayat 
(2) dijelaskan bahwa Pendidik (Guru) berkewajiban: 

Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis; 
mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan memberi teladan 
dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan 
kepadanya. 

Aspek profesionalisme yang penting untuk dimiliki guru antara lain; mencakup persoalan 
kepemimpinan, keterampilan profesional untuk mewujudkan sekolah yang efektif, dan keterampilan 
profesional dalam proses pembelajaran. Kepemimpinan guru yang baik akan menghasilkan suasana 
belajar yang kondusif bagi siswa untuk mendapatkan kompetensi learning to learn. Dalam 
melaksanakan kewajiban guru menciptakan suasana pendidikan yang bermakna guru perlu 
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memiliki pengetahuan yang cukup mengenai sekolah yang efektif. Rumusan sekolah yang efektif 
Suyanto ambil dari konsep Mortimore (1991), yaitu: “ one in which students progress further than 
might be expected from a consideration of intake.” Jadi, dari rumusan ini jelas bahwa tugas penting 
sekolah bukannya pencapaian prestasi nilai yang tinggi bagi sekelompok kecil siswa saja, tetapi 
menjaga agar semua siswa dapat berkembang sejauh mungkin jika dibandingkan dengan kondisi 
awal ketika mereka memasuki sekolah yang bersangkutan. Pada sekolah yang efektif dijamin 
bahwa siswa akan berkembang sedangkan pada sekolah yang tidak efektif hanya siswa yang 
memiliki kemampuan tinggi dalam belajar (fast learners) saja yang dapat berkembang.19 

Sekolah yang efektif tentu saja menjalankan proses belajarnya secara efektif namun dalam 
tataran yang lebih spesifik Treffers seperti yang dikutip oleh Zulkardi, mengklasifikasikan 
pendidikan matematika berdasarkan horizontal dan vertikal mathematization (matematisasi) ke 
dalam empat tipe:20 

1. Mechanistic, atau ‘pendekatan tradisional’, yang didasarkan pada ‘drill-practice’ dan pola 
atau pattern, prosedural serta menggunakan rumus dan algoritma sehingga siswa dilatih 
mengerjakan soal seperti computer atau mekanik (mesin). Pada pendekatan tradisional, baik 
horizontal dan vertikal mathematization tidak digunakan. Orientasi pendidikan kita cenderung 
memperlakukan peserta didik berstatus sebagai objek atau klien, guru berfungsi sebagai pemegang 
otoritas tertinggi keilmuan dan indoktrinator, serta materi bersifat subject oriented, manajemen 
bersifat sentralis. Pada akhirnya, orientasi pendidikan yang kita pergunakan tersebut menyebabakan 
praktik pendidikan kita mengisolir diri dari kehidupan yang riil yang ada di luar sekolah.21 Fenomena 
yang terjadi di dalam pendidikan matematika saat ini sebagaimana menurut peneliti dari Jurusan 
Matematika Unnes, Dra. Isti Hidayah, M.Pd adalah siswa-siswa dipaksa untuk memercayai 
kebenaran rumus-rumus matematika tanpa mengetahui dari mana rumus itu berasal. Hal tersebut 
membuat matematika tidak mampu menciptakan siswa yang bernalar dan kaya imajinasi. 
Matematika seakan berubah menjadi pelajaran hafalan.22 Praksis pendidikan pada Sekolah Dasar 
yang sudah keluar dari prinsip children oriented menjadi subject oriented ini mengakibatkan anak-
anak dibanjiri oleh informasi kognitif yang tidak relevan dengan kebutuhan dan tahap 
perkembangan psikologi dan fisik anak. Suyanto meminjam istilah dari Paulo Freire (1972), praksis 
pendidikan pada Sekolah Dasar telah memenuhi karakteristik untuk disebut sebagai banking system 
of education, di mana sistem ini tidak membebaskan anak dari ketertindasan. Karakteristik ini juga 
dapat ditemui pada praksis pendidikan di SMP, SMA, maupun Perguruan Tinggi.23  

2. Empiristic, dunia adalah realitas, di mana siswa dihadapkan dengan situasi dimana mereka 
harus menggunakan aktivitas horizontal mathematization. Treffer (1991) mengatakan bahwa 
pendekatan ini secara umum jarang digunakan dalam pendidikan matematika karena terdapat 
pemisahan antara konsep dengan realitas yang ada di sekitar siswa. 

3. Structuralist, atau ‘matematika modern’, didasarkan pada teori himpunan dan game yang 
bisa dikategorikan ke horizontal mathematization, tetapi pada dasarnya bentuk ini ditetapkan/dibuat 
dari dunia yang dibuat secara ‘ad hoc’, yang tidak ada kesamaan dengan dunia siswa. Pada 
aplikasinya ilmu matematika yang diperoleh tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. 



                      JURNAL PEMIKIRAN ALTERNATIF PENDIDIKAN                
 

INSANIA | Vol. 12 | No. 1 | Jan-Apr 2007 | 93-106 6  P3M STAIN Purwokerto | Ifada Nofikasari 
 

4.  Realistic, yaitu pendekatan yang menggunakan suatu situasi dunia nyata atau suatu konteks 
sebagai titik tolak dalam belajar matematika. Pada tahap ini siswa melakukan aktivitas horizontal 
mathematization. Maksudnya, siswa mengorganisasikan masalah dan mencoba mengidentfikasi 
aspek matematika yang ada pada masalah tersebut. Kemudian, dengan menggunakan vertical 
mathematization siswa tiba pada tahap pembentukan konsep.  

Guru besar Statistika Institut Teknologi Bandung Prof. Maman A. Djauhari, dalam acara 
Simposium Asosiasi Guru Matematika Indonesia (AGMI) pada 17 Januari 2007 di ITB 
menyampaikan bahwa matematika adalah hal yang paling realistis. Jika pun akhirnya matematika 
itu jadi sulit dicerna atau dipecahkan, bukanlah karena matematikanya yang salah, tetapi metode 
pengajarannya yang tidak realistis. Senada dengan Prof. Maman, Ketua Presidium AGMI Firman 
Syah Noor mengakui kondisi rendahnya kualitas Matematika di Indonesia salah satunya disebabkan 
tidak efektifnya pola pembelajaran. Untuk itu, perlu ditanamkan konsep mengajar yang realistis. 
Matematika harus mampu memberi sumbangsih dengan membantu memecahkan persoalan di 
lingkungan siswa. Dengan demikian, niscaya tumbuh paradigma belajar matematika bukan 
kewajiban, melainkan kebutuhan.24 

RME (Realistic Mathematics Education) 

Metode pendidikan matematika diharapkan dapat “mengena” dan tidak “mengambang” atau 
realistis. Hal ini sesuai dengan ide yang dicetuskan oleh Freudenthal Institute sejak tahun 1971, yaitu 
mengembangkan suatu pendekatan teoretis terhadap pembelajaran matematika bermutu yang 
dikenal dengan RME (Realistic Mathematics Education). RME merupakan metode yang dapat 
memberikan pengertian mengenai proses pendidikan matematika sebagai proses menggabungkan 
pandangan tentang apa itu matematika, bagaimana siswa belajar matematika, dan bagaimana 
matematika harus diajarkan. Freudenthal berkeyakinan bahwa siswa tidak boleh dipandang sebagai 
passive receivers of ready-made mathematics (penerima pasif matematika yang sudah jadi), namun 
pendidikan harus mengarahkan siswa kepada penggunaan berbagai situasi dan kesempatan untuk 
menemukan kembali matematika dengan cara mereka sendiri. Banyak soal yang dapat diangkat dari 
berbagai situasi (konteks), yang dirasakan bermakna sehingga menjadi sumber belajar. Konsep 
matematika muncul dari proses matematisasi, yaitu dimulai dari penyelesaian yang berkait dengan 
konteks (context-link solution), siswa secara perlahan mengembangkan alat dan pemahaman 
matematik ke tingkat yang lebih formal.25 Program Math Education Quality Improvement 
Programme yang dilakukan oleh peneliti dari Universitas Negeri Semarang sejak tahun 2006 
menguatkan aplikasi dari matematika yang realistis ini, yaitu dengan mengembangkan pembelajaran 
matematika yang bernalar dengan alat peraga.26 Model-model yang muncul dari aktivitas matematik 
siswa dapat mendorong terjadinya interaksi dalam belajar sehingga mengarah pada level berpikir 
matematik yang lebih tinggi.27 Dua pandangan penting RME adalah ‘mathematics must be 
connected to reality and mathematics as human activity.’ Pertama, matematika harus dekat terhadap 
siswa dan harus relevan dengan situasi kehidupan sehari-hari. Kedua, ia menekankan bahwa 
matematika sebagai aktivitas manusia sehingga siswa harus di beri kesempatan untuk belajar 
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melakukan aktivitas semua topik dalam matematika. Secara umum, teori RME terdiri dari lima 
karakteristik yaitu:28 

(1)  Penggunaan real konteks sebagai titik tolak belajar matematika; 
(2)  Penggunaan model yang menekankan penyelesaian secara informal sebelum menggunakan 

cara formal atau rumus;  
(3)  Mengaitkan sesama topik dalam matematika;  
(4)  Penggunaan metode interaktif dalam belajar; dan 
(5) Menghargai ragam jawaban dan kontribusi siswa. 
Sebagai ilustrasi berikut ini contoh soal menggunakan kelima karakteristik RME untuk 

mengajarkan konsep pembagian di Sekolah Dasar pada usia 8 atau 9 tahun. Guru mengenalkan 
masalah yang konteksnya real, yaitu Rapat Orangtua/ Wali Murid.  

Malam ini akan ada 81 orangtua/wali murid datang ke sekolah. Ênam orang akan didudukkan 
pada satu meja. Berapa meja yang dibutuhkan? 

 Guru menggambarkan petunjuk berupa sketsa meja sebagai model pada papan tulis: 
 
 
Siswa mulai bekerja dalam suatu group 3 atau 4 orang. Guru berjalan keliling kelas bertanya 

seadanya tentang proses memecahkan masalah. Siswa senang sekali akan proses belajar seperti ini. 
Setelah sekitar 10 menit, guru mengakhiri bagian pelajaran ini. Siswa diminta untuk menunjukkan 
dan menjelaskan solusinya dalam diskusi yang interaktif. Austin hanya menyalin sketsa yang ada di 
papan tulis sebanyak yang ia butuhkan untuk mendudukkan orangtua/wali murid (lihat gambar): 

 
Siswa lain, Ilma, memulai dengan cara yang sama, tetapi setelah menggambar dua sketsa meja, 

ia mengubah ke sketsa yang lebih representatif: segi empat dengan angka 6. Setelah menggambar 
dua meja dia sadar bahwa lima meja sama dengan 30. 

 
Jadi, melalui 30 ke 60 dan 72 serta 78. Dan akhirnya ia menambahkan tiga kursi pada meja 

terakhir.  
Siswa ke tiga, Rizha, mempunyai jawaban yang lebih jauh dalam matematisasi masalah. 

Meskipun dia mulai dengan menggambar meja sebagai model, namun ia segera menggunakan 
konsep perkalian yang ia baru pelajari pada pelajaran yang lalu (lihat gambar).  

 
Ia tulis 6 x 6 = 36 dan didobelkannya 36 ke 72 ditambahkannya 2 meja tadi untuk mendapatkan 

kapasitas 84. Selesai. 
Jika kita lihat ketiga macam solusi (dan tentunya banyak solusi lain) kita catat adanya suatu 

perbedaan level ‘real’ matematika pada soal ‘real-world’ ini. Banyak guru akan mendebat bahwa 
jawaban pertama tidak ada matematikanya sama sekali. Akan tetapi, visualisasi dan skematisasi 
(contoh informal matematika) adalah alat yang sangat penting dan berguna dalam matematisasi. 
Solusi ketiga, terkaitnya antara konsep perkalian dengan konsep baru yaitu pembagian, membuat 
matematika lebih jelas dan bisa dikategorikan kepada formal matematika. 
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Penutup 

Besar harapan perubahan yang terjadi dalam pendidikan matematika dapat meningkatkan minat, 
pemahaman/daya nalar, serta mutu pendidikan siswa di Indonesia. Pola pendidikan senantiasa 
berubah, hal ini tidak ada korelasi positif dengan banyaknya waktu yang dihabiskan untuk 
mempelajarinya dan konsep RME yang mendasarkan pada pendidikan matematika berbasis realistis 
ini dapat dijadikan sebagai salah satu metode pendidikan matematika yang digunakan. Sebagaimana 
telah dijelaskan, RME memberikan gambaran yang real tentang pendidikan yang dapat 
menempatkan siswa sebagai solution maker aktif yang dapat meningkatkan kreativitas, imajinasi, 
serta peningkatan TLC ( how to think, how to learn and how to create) dan bukan sebagai mesin 
“penghafal” rumus dari suatu proses pendidikan matematika. Melalui Institut Pengembangan 
Pendidikan Matematika Realistik Indonesia (IP-PMRI) sebagai wadahnya, konsep RME mulai 
dikembangkan di Indonesia. 
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