
 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Kajian Hasil Penelitian Terdahulu 

Berikut merupakan hasil penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai referensi 

bagi peneliti, yaitu sebagai berikut : 

a. Hasi penelitian yang dilakukan oleh Adrianus, dkk (2019) dengan judul 

“Pengaruh Pembelajaran Matematika Realistik terhadap Pemahaman Konsep 

Matematika Siswa” berdasarkan analisis Pretest dan posttes data yang didapatkan 

berdistribusi normal, nilai yang diperoleh dari kelas eksperimen lebih besar dari 

nilai kelas kontrol yaitu 65,26 dan 60,55. Hasil uji hipotesis yang dilakukan juga 

menunjukan bahwa Ho ditolak dan H1 di terima dengan begitu menujukan bahwa 

pembelajaran dengan menggunakan PMR lebih baik dalam memudahkan siswa 

untuk memahami konsep pembelajaran matematika. 

b. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Siti Husnul Khotimah, dkk (2020) dengan 

judul “Pembelajaran Pendidikan Matematika Realistik Terhadap Hasil Belajar 

Matematika Siswa Sekolah Dasar “ berdasarkan hasil yang diperoleh setelah melakukan 

pembelejaran maka didapat nilai kelas eksperimen sebeser 70,333 sedangkan nilai pada 

kelas kontrol sebesar 59,241, setelah di hitung nilai rata ratanya maka di lakukan uji 

normalitas dan homogenitas berdasarkan hasil berdistribusi normal dan berhomogen. 

Selanjutnya melalukan penghitungan dengan uji-t didapat bahwa thitung. > ttabel  yang berarti 

Ho di tolak dan H1 diteima. 

c. Hasil penelitian yang dilaukan oleh Marchamah Ulfa & Very Hendra Saputra (2019) 
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dengan judul “Pengaruh Media Pembelajaran Makromedia Flash dengan Pembelajaran 

Matematika Realistik pada Hasil Belajar Siswa “ berdasakan hasil dalam penelitian  

Ini didapat bahwa nilai rata-rata kelas yang belajar menggunakanmakromedia flash dengan 

pembelajaran matematika realistik adalah 85,95 dan dengan nilai rata-rata gain pada 

pemahaman pembelajaran sebesar 0,82 dari pemaparan tersebut sudah diujikan dengan taraf 

signifikannya yaitu 0,05 sehingga dapat di simpulkan bahwa dengan menggunakan 

pembelajaran makromedia flash dengan pembelajaran matematika realistik lebih efektif untu 

hasil belajar siswa. 

d. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Aji Wibowo (2017) dengan judul “Pengaruh 

Pembelajaran Pembelajaran Matematika Realistik dan Saintifik terhadap Prestasi Belajar, 

Kemampuan Penalaran Matematis dan Minat Belajar “ berdasarakan hasil pretest rata-rata nialai 

yang didapat relatif sama pada kelas realistik 28,82, kelas saintifik sebesar 27,27 dan yang 

terakhir pada kelas kontrol sebesar 28,59. Setelah melakukan perhitungan posttes,uji normlitas 

dan homogen dilakukan perhitungan kembali yaitu dengan uji-t dapat di simplkan bahwa 

pembelajaran realistik lebih efektif terhadap prestasi belajar dibandingkan yang lainnya. 

Tabel 2.1 Perbedaan Kajian Penelitian Terdahulu 

Penelitian Pembelajara

n 

Pembelajara

n 

Materi 

Pembelajara

n 

Subjek 

Penelitian 

Tujuan Penelitian 

Adrinaus,dk

k (2019) 

PMR Matematika Siswa 

Kelas VIII 

SMP 

Widya 

Bhakti 

Meningkatkan 

Pemahaman Siswa 

Siti Husnul 

Khotimah, 

dkk (2020) 

PMR KPK dan FPB Siswa 

Kelas IV 

MIN 4 

Jakarta 

Selatan 

Hasil Belajar Siswa 
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Penelitian Pembelajara

n 

Pembelajara

n 

Materi 

Pembelajara

n 

Subjek 

Penelitian 

Tujuan Penelitian 

Marchamah 

Ulfa & Very 

Hendra 
Saputra 

(2019) 

Makromedia 

Flsh dengan 

PMR 

Differensial XI IPA di 

SMAN 9 

Bandar 
Lampung. 

Hasil Belajar Siswa 

Aji Wibowo 

(2017) 

PMR dan 

PMS 

Matematika IX SMP 

Negri 1 

Kelumpan

g Hilir 

Presati 

Belajar,Pemahama

n belajar siswa dan 

hasil belajar siswa 

 

2.2 Pendekatan Pembelajaran 

pendekatan pembelajaran merupakan salah satu cara dalam mengajar untuk 

ketercapaian suatu pembelajaran, Pendekatan pembelajaran secara umum dibagi 

menjadi dua bagian yaitu pembelajaran yang berpusat terhadap guru dan pembelajaran 

yang berpusat terhadap siswa. Pendekatan pembelajaran yang berpusat terhadap guru 

merupakan pendekatan pembelajaran yang lebih didominasikan oleh seorang guru 

sebagai pusat selama proses pembelajaran, baik dalam diskusi kelompok, 

penyamapaian suatu materi serta waktu yang ditentukan dalam proses pembelajaran. 

Sedangkan, pendekatan pembelajaran yang berpusat terhadap siswa merupakan 

pembelajaran yang dilakukan oleh serang guru yang bertujun untuk mendorong siswa 

untuk melakukan sesuatu sebagai pengalaman praktik berdasarkan kemampuan yang 

mereka miliki dimana guru hanya berperan sebagai motivator dan fasilitator.  

Pendekatan pembelajaran juga merupakan suatu pembelajaran yang merupakan 

suatu aktivitas seorang guru untuk memikirkan bagai mana cara proses pembelajaran 

dapat menghasikan tujuan pembelajaran dengan baik, dalam arti suatu pendektan 
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dikatakan berhasil apa bila pendekata tersebut dapat membantu dalam ketercapaian 

proses pembelajaran, pembelajaran juga harus dilihat terlebih dahulu materi apa dan 

bagai mana siswa dalam memahami materi, oleh karena itu pendektan merupakan 

hasil dari suatu pristiwa yang sudah dilalui baik dari guru maupun siswa. Pendekatan 

pembelajaran juga memiliki karakter tertentu dan berbeda dari pembelajaran 

pembelajaran lainnya.  

 Ukti Lutvaidah (2015) menyatakan pendekatan pembelajaran merupakan aktivitas 

seorang guru dalam merencanakan suatu pembelajaran. Pendekatan pembelajaran 

merupakan suatu cara seorang guru untuk menyampaikan materi yang akan diajarkan 

kepada siswa sagar siswa dapat memahami materi yang diajarkan.  Siful (2021) yang 

menyatakan bahwa pendekatan pembelajaran merupakan jalan yang ditempuh oleh 

guru dan siswa dalam mencapai tujuan instruksional untuk suatu satuan instruksional 

tertentu. Pendekatan pembelajaran harus diikuti dengan bagaimana seorang guru 

mempersiapkan bahan ajar yang akan disampaikan kepada siswa, yang tujuannya 

untuk memudahkan siswa dalam memahami materi yang diberikan oleh guru.    

Berdasarkan pemaparan di atas dapat di simpulkan bahwa pendekatan 

pembelajaran merupakan suatu cara untuk membantu dalam pemahaman siswa pada 

proses pembelajaran yang diberikan oleh seorang guru, sehingga permasalahan dalam 

porses pembelajaran dapat diselesaikan. 

2.3 Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) 

Pembelajaran matematika realistik (PMR) merupakan adaptasi dari Realistic 

Mathematics Education (RME). Marselina & Kristiantari (2019) menyatakan 

Pembelajaran Matematika Realistik adalah pembelajaran pembelajaran yang mengajak 
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siswa untuk berfikir bahwa  matematika merupakan aktivtias dari manusia yang harus 

dihubungkan kedalam kehidupan sehari-hari, yang nantinya akan menjadi pengalaman 

belajar siswa. Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) adalah salah satu 

pembelajaran yang mengajak siswa untuk belajar berdasarkan pengalaman secara 

langsung. Pada pembelajaran ini guru hanya menjadi fasilitator dan evaluator saja, 

siswa diminta untuk menemukan atau memecahkan suatu permasalahan dengan cara 

yang baru. 

Menurut Lestari & Yudhanegara (2015) mengemukakan bahwa dalam 

pembelajaran realistik dapat mencerminkan bahwa matematika merupakan subject 

mater, yakni bagaimana proses siswa dalam belajar matematika serta bagaimana 

matematika itu sebenarnya dipelajari. pembelajaran matematika realistik ini juga dapat 

membuat siswa lebih berfikir kritis dan kreatif di mana siswa dapat menghubungkan 

pembelajaran matematika dari berupa simbol, gambar dan angka yang di 

interpretasikan kedalam kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut sejalan dengan 

Zulyadaini (2017) mengatakan bahwan pembelajaran matematika realistik suatu 

konsep matematika yang didalamnya bersifat abstrak, dapat ditransformasikan dalam 

kehidupan nyata siswa. Sedangkan pada guru, pembelajaran matematika realistik 

dituntut dapat memahami karakter siswa dalam pemecahan suatu masalah matematika, 

sehingga siswa dapat melakukan proses pembelajaran berdasarkan gaya belajar siswa 

itu sendiri, dengan begitu dapat menumbuhkan sikap positif siswa terhadap 

pembelajaran matematika. Wahyuni dan Jailani (2017) mengungkapkan bahwa dengan 

penerapan pembelajaran matematika realistik ini dapat berpengaruh yang signifikan 

antara pembelajaran matematika realistik terhadap prestasi belajar siswa. 
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Tujuan dari pembelajaran matematika realistik adalah untuk membuat siswa lebih 

aktif dalam proses pembelajaran serta mengarahkan siswa dalam penyelesaian konsep-

konsep matematika dengan cara mereka sendiri, menggabungkan hal-hal yang sering 

mereka temui di kehidupan sehari-hari. Adrianus A. Jeheman,dkk (2019) 

mengngkapkan Tujuan dari PMR adalah memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

menemukan kembali dan merekonstruksi konsep-konsep matematika dengan 

mengaitkan konsep-konsep matematika dengan dunia nyata, sehingga siswa 

mempunyai pengertian yang kuat tentang konsep-konsep matematika. 

 Hadi (2017) Pembelajaran matematika realistik terdapat beberpa aspek-aspek yaitu 

a. Memulai suatu proses pembelajaran dengan mengajukan beberapa permasalahan 

(soal) yang nyata bagi siswa dan sesuai dengan kemampuan dan penalaran siswa 

dalam pembelajaran matematika, sehingga siswa dapat lebih aktif dan proses 

pembelajaran menjadi lebih bermakna. 

b. Permasalahan yang diberikan kepada siswa harus sesuai dengan tujuan dalam 

pembelajaran tersebut. 

c. Siswa mengembangkan atau memecahkan permasalahan dengan model sendiri. 

Berdasarkan pemaparan diatas dapat saya simpulkan bahwa pembelajaran 

matematika realistik sangat tepat dalam mengatasi kesulitan siswa dalam 

memahami konsep-konsep yang terdapat dalam pembelajaran matematika, dimana 

pembelajaran matematika realistik mengajak siswa untuk lebih aktif dan inovatif 

dalam pemecahan permasalahan pada soal matematika. 

2.4 Prestasi Belajar 
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Rahim (2010) menyatakan bahwa prestasi belajar didapat dari usaha aktif siswa 

pada saat pembelajaran, sehingga terdapat perubahan pengetahuan yang semakin baik 

bila siswa menguasai materi. Prestasi belajar yang dimaksut merupakan hasil ulangan 

siswa setelah melewati proses pembelajaran, hal ini sesuai dengan pendapat Ramlah, 

Firmansyah & Zubair (2015) menyatakan prestasi belajar merupakan hasil suatu 

pencapaian yang meliputi pengetahua, sikap, keahlian yang diperoleh oleh siswa dan 

didefinisikan dalam bentuk nilai atau skor dari proses pembelajar yang sudah dilalui 

siswa. Maka dari itu, pembelajaran yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan 

menginginkan supaya tujuan dari pembelajaran matematika dapat tercapai (Djamilah, 

2017).  

Berdasarkan dari beberapa pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

prestasi belajar merupakan hasil yang diproleh dengan melalui beberapa proses 

pembelajaran dalam jangka waktu tertentu yang menghasilkan suatu nilai siswa. 

Selain itu prestasi belajar juga merupakan kriteria seorang guru untuk melihat apakah 

siswa sudah memahami, serta menerapkan pembelajaan selama di kelas maupun luar 

kelas. 

Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perestasi belajar diantaranya 

adalah sebagia beikut : 

 

 

a) Faktor Internal 
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Faktor internal adalah faktor yang dialami oleh siswa tersebut, yaitu Faktor 

internal terdiri dari kecerdasan, sikap, minat, bakat dan motivasi. 

1. Kecerdasan 

Kecerdasan merupakan kemampuan siswa dalam memahami, menyelesaikan 

masalah soal dan menerapkannya. Kecerdasan dapat menjadi tolak ukur seorang 

guru untuk melihat kemampuan  yang dimiliki oleh siswa. 

2. Sikap 

Sikap merupakan tingkahlaku dari siswa dalam memberikan respon terhadap 

suatu hal. Sikap positif harus dimiliki oleh seorang siswa untuk menggerakan ke 

arah yang lebih baik dan  untuk meningkatkan prestasi belajar. 

3. Minat  

Minat merupakan keinginan atau kemauan yang dialami oleh siswa, dengan 

begitu minat belajar siswa harus ditingkatkan untuk menuju ketercapaian dalam hal 

prestasi belajar. 

4. Bakat  

Bakat adalah kemampuan yang dimiliki oleh siswa dalam memperoleh  hasil 

dalam pembelajaran, setiap siswa memiliki bakat yang berbeda-beda. Ada yang 

memiliki bakat dibidang musik, membaca, berhitung dll. Bakat pada siswa biasanya 

didapat dari keseringan siswa dalam melakukan aktivitas tersebut. 

5. Motivasi  

Motivasi merupakan sesuatu yang dapat membuat siswa bergerak dalam 

melakukan suatu hal. Motivasi sangat penting dalam meraih prestasi belajar karena 

dengan adanya motivasi dapat mendorong siswa untuk menggapai ke berhasilan dalam 
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hal pembelajaran. Motivasi belajar bisa datang dari mana saja bisa dari lingkup 

keluarga, sekolah bahkan dari teman. 

b) Faktor Eksternal 

Faktor eksternal adalah faktor yang biasanya dipengaruhi dari luar diri siswa 

tersebut, yaitu :1) keluarga, keluarga merupakan faktor eksternal yang paling utama 

dan paling berpengaruh kepada siswa dalam proses pembelajaran. Karena hal itu 

keadaan keluarga dan lingkungan yang ada sangat berpengaruh dalam pencapaian 

pembelajaran dan sikap pada siswa. 2) sekolah, sekolah merupakan tempat dimana 

proses pembelajaran berlangsung yang terarah. Oleh karena itu lingkungan sekolah 

yang baik akan menghasilkan siswa yang baik dalam meraih suatu prestasi belajar. 

3) masyarakat, masyarakat sangat berperan penting dalam pembentukan karakter 

setiap siswa. Jika lingkungan masyarakat dan teman yang baik maka akan 

menghasilkan karakter yang baik kepada siswa. 

1. Keluarga  

Keluarga merupakan orang terdekat siswa dan selalu ada disisi siswa oleh 

karena itu keluarga merupakan pengaruh yang sangat besar dalam karakter siswa 

dan pengetahuan siswa karena dari keluargalah siswa itu pertama kali belajar baik 

darik sifat, bahasa, karakter, hingga pengetahuan yang di dapat siswa itu didapat 

dari keluarga. 

2. Sekolah 

Sekolah merupakan lingkup dimana siswa dalam mencari ilmu, sekolah 

merupakan faktor yang dapat mempengaruhi prestasi belajar siswa, karena 

disekolah siswa belajar untuk menambah wawasan, membentuk karakter hingga 
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pemikiran siswa nanti kedepannya, sekolah juga merupakan tempat yang dimana 

siswa mendapatkan pembelajaran dan pengetahuan. Lingkungan sekolah yang baik 

akan berdampak baik juga kepada siswa yang nantinya berpengaruh terhadap 

prestasi belajar siswa. 

3. Masyarakat  

Masyarakat merupakan salah satu lingkungan yang sangat besar dan dari situ 

lah siswa bisa dapat banyak yang dipelajari, masyarakat juga adalah orang -orang 

yang sering ditemui oleh siswa, baik dari pergaulan siswa, tongkrongan siswa, 

hingga tempat bermain siswa yang ia pelajari dari kecil hingga dewasa, 

masyaraktlah yang akan selalu mengikuti siswa, apa bila dalam lingkup 

masyarakatnya baik maka siswa tersebut akan menjadi baik dan sebaliknya apabila 

dalam lingkup masyarakatnya kurang baik akan berdampak buruk terhadap siswa.  

Berdasarkan penjabaran mengenai faktor-faktor dalam prestasi belajar baik dari 

faktor internal siswa maupun faktor eksternal di atas maka dapat disimpulkan 

prestasi belajar pada setiap siswa dapat di pengaruhi dalam beberapa aspek. Bukan 

dari siswa itu sendiri tapi dapat juga dipengaruhi oleh keluarga, sekolah dan 

lingkungan masyarakat yang dapat membantu dalam meningkatkan prestasi belajar 

pada siswa. Setiap siswa juga harus memiliki motivasi untuk belajar dan meraih 

keberhasilan baik dalam pemahaman materi hingga penerapan materi dalam 

kehidupan sehari hari. Dengan begitu lingkungan yang baik akan menimbulkan, 

sikap dan motivasi kepada siswa dalam mencapai prestasi belajar.   

 Juandi & Sontani (2017) prestasi belajar siswa dapat dilihat dari beberapa 

indikator prestasi belajar diantaranya : 
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1. Ranah Kognitif. 

Ranah kognitif adalah kemampuan kognitif yang berkaitan kedalam suatu 

pengetahuan siswa yang sudah dilalui. Tujuan dari ranah kognitif itu sendiri dilihat 

dari pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. 

a. Pengetahuan  

Pengetahuan merupakan kemampuan siswa dalam mengingat atau mempelajari 

sesuatu yang sudah dipelajarai maupun belum dipelajari, pengetahuan biasanya 

sangat berpengaruh bagi peserta didik untuk mengingat rumus, gambar, simbol dan 

lainnya. Pengetahuan juga merupakan salah satu ranah kognitif yang paling rendah 

dalam berfikir. 

b. Pemahaman  

Pemahaman merupakan kemampuan siswa dalam memahami sesatu, dengan 

kata lain bahwa pemahaman adalah kemampuan siswa dalam memahami sesuatu 

yang sudah dipelajari dan dapat memahami dari bebrapa sudut pandang dan aspek. 

Seorang siswa dikatan memahami sesuatu apabila siswa dapat menjelaskan atau 

menyampaikan apa yang sudah ia pelajari dan pahami dengan sangat singkat dan 

jelas dengan menggunakan bahasa dan penyampaianya sesuai dengan pemahaannya 

sendiri. Pemahaman merupakan suatu kemampuan yang tingkatannya lebih tinggi 

sedikit dibandingkan dengan pengetahuan. 

c. Aplikasi  

Aplikasi (penerapan) adalah kemapuan siswa untuk menerapkan pemikiran 

secara umum, metode sampai dengan konsep-konsep dalam keadaan yang baru.  
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Penerapan ini merupakan suatau kemampuan yang setingkat atau di atas sedikit dari 

pemahaman. 

d. Anasisi  

Anasisi adalah kemampuan siswa dalam menyimpulkan menjadi satu bagian 

yang nantinya dapat menjadi sesuatu keseluruhan dengan baik. 

e. Sintesis  

Sintesis adalah suatu kemampuan siswa dalam menguraikan atau memaparkan 

menjai bagian lebih kecil dan dapat memahami dari kalimat satu dengan lainnya. 

Tingkatan dalam pemaham siswa pada ranah sintesis ini lebih tinggi sedikit dari 

analisis. 

f. Evaluasi  

Evaluasi adalah suatu pemelajaran yang berfikir dalam tingkatan tertinggi pada 

rana kognitif, dimana evaluasi ini merupakan kemampuan siswa dalam memahami 

dan mempertimbangkan dalam suatu hal tertentu, misal seorang siswa diberikan 

suatu permasalahan, maka siswa tersebut dapat menyelesaian dengan baik dengan 

cara yang ada. 

2. Ranah Psikomotorik 

Kemampuan belajar siswa yang dapat dilihat dari ketermpilan dalam mengambil 

keputusan dan bergerak. Biasanya ranah pisikomotorik ini lebih kepada pada saat 

siswa melakakukan kegiatan jasmani, adapun tujuan dalam ranah pesikomotorik 

yaitu persepsi, kesiapan, gerakan, penyesuaian pola gerak dan kreativitas. 

a. Persepsi  
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Persepsi merupakan suatu kemampuan untuk menentukan hal yang tepat antara dua 

perangsang pada bagian tubuh  atau lebih, hal tersebut dapat dilihat dari daya fisik siswa 

tersebut. 

b. Gerakan 

Dalam gerakan itu sendiri dibagi lagi menjadi dua yaitu gerak terbiasa dan gerak 

kompleks, yang pertama yaitu gerak terbiasa merupakan suatu gerakan yang tidak perlu 

ragu dalam melakukan gerakan, karena gerakan yang dilakukan merupakan rangkaian 

gerakan yang sudah biasa dilakukan oleh siswa, berbeda dengan gerakan kompleks 

merupakan suatu gerakan dengan mengandalkan keterampilan bergerak untuk 

melengakapi suatu komponen pada setiap gerakannya. 

c. Penyesuayan pola gerak 

Penyesuaian pola gerak merupakan hal yang perlu dipertimbangkan dalam suatu 

gerkan dimana penyesuaan gerak ini merupakan perubahan suatu gerakan yang harus 

menyesuaikan dengan keadaan atau kondisi tertentu dengan mengandalkan suatu gerak 

keterampilan pada sisa. 

d. Kreativitas 

Kreativitas merupakan hal paling penting dalam sutau gerakan, karena kreativitas 

merupakan salah satu cara bagai mana seorang siswa menemukan gerakan baru dengan 

pola yang baru, serta dapat memudahkan dalam suatu penerapannya. 

3. Ranah Afektif 

Ranah afektif merupakan Kemampuan siswa dalam aspek moral yang dapat dilihat 

dari  sikap menerima, memberi respon, menilai, dan mengorganisir sesuatu. Penguasan 

ranah afektif ini sangat sulit dilakukan oleh siswa dimana hal tersebut dapat di buktikan 
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dengan banyaknya siswa dalam melakukan perlawanan terhadap guru, adanya 

diskriminasi dari siswa baik pelaku maupun korban. Berdasarkan dari itu dapat 

digambarkan bahwa ketika siswa memiliki ranah afektif yang baik maka akan 

berdampak baik juga dalam suatu proses pembelajaran, dan sebaliknya jika siswa 

memiliki sikap ranah afektif yang kurang baik maka dapat memperburuk pengetahuan 

siswa dalam proses pembelajaran. Kemampuan ranah afektif ini sangat berpengaruh 

terhadap kehidupan siswa, biasanya ranah efektif ini dapat dipengaruhi baik dari 

lingkungan maupun dari orang tua, ranah afektif yang dipengaruhi dari lingkungan yaitu 

bagai mana siswa dalam bergaul dan memilih teman, karena dapat menentukan ranah 

afektif siswa, pengaruh dari orang tua adalah bagai mana orang tua siswa dalam 

mengajarkan anak dan mencontohkannya bagai mana cara bersikap dan lainnya 

terhadap orang yang lebih tua ataupun yang dihormati. 

Dari pemaparan di atas dapat kita simpukan bahwa betapa pentingnya siswa dalam 

mengetahui cara untuk mendapatkan ketercapaian dalam prestasi belajar, prestasi 

belajar juga sangat berguna bagi seorang guru untuk mengukur kemampuan pemahaman 

siswa dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu seorang guru dan siswa harus 

mengetahui faktor baik dari internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi 

prestasi belajar siswa. 
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