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PEMBELAJARAN MATEMATIKA REALISTIK UNTUK 

MENUMBUHKEMBANGKAN KEPEDULIAN PESERTA DIDIK  

TERHADAP LINGKUNGAN 

 

Oleh: NURBAETI 

Abstrak 

 

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui dan mendekripsikan penerapan 

pembelajaran matematika realistik untuk menumbuhkembangkan kepedulian peserta 

didik terhadap lingkungan. Pembelajaran matematika realistik ini peserta didik dapat 

belajar matematika dengan lebih konkret karena peserta didik langsung belajar melalui 

kehidupan kesehariannya. Melalui sifat pembelajaran matematika realistik yang berbasis 

lingkungan ini, dapat dimafaatkan guru sebagai sarana untuk menumbuhkembangkan 

kepedulian siswa terhadap kondisi sosial disekitarnya. Pembelajaran matematika 

realistik memberikan pengertian yang jelas kepada siswa tentang keterkaitan matematika 

dengan kehidupan sehari-hari dan kegunaan pada umumnya bagi manusia. Melalui 

pembelajaran realistik ini peserta didik dapat belajar matematika dengan lebih mudah 

dan menyenangkan. Adapun cara untuk menumbuhkembangkan kepedulian peserta 

didik ini dapat dilakukan dengan memberikan suatu kondisi lingkungan masyarakat 

kemudian siswa diajak untuk diskusi tentang kondisi lingkungan tersebut, apakah sudah 

ideal atau belum. Dengan adanya pengarahan “plus” dari guru terhadap pembelajaran 

matematika realistik ini diharapakan mampu menumbuhkembangkan kepedulian peserta 

didik terhadap lingkungan. Implikasi dari perkembangan kepedulian peserta didik adalah 

terciptanya insan cerdas sekaligus memiliki rasa kepedulian yang tinggi terhadap 

lingkungan sekitarnya. 

 

Kata kunci: pembelajaran matematika realistik, kepedulian lingkungan 

 
I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

   

Pada zaman yang semakin maju 

ini, perkembangan ilmi pengetahuan dan 

teknologi sangatlah pesat. Teknologi 

yang semakin canggih dikhawatirkan 

akan membentuk karakter peserta didik 

yang kurang peduli terhadap 

lingkungannya. Saat ini, peserta didik 

lebih senang mengisi waktu luangnya 

untuk duduk di depan komputer untuk 

bermain games, facebook-an, atau sibuk 

dengan aplikasi lengkap yang ada di 

handphone mereka. Melihat keadaan 

peserta yang seperti ini, dikhawatirkan 

peserta didik akan kurang dalam 

bersosialisasi dengan lingkungannya. 

Landasan Pemikiran Pembelajaran 

Matematika Realistik Indonesia 

Kebanyakan peserta didik mengalami 

kesulitan dalam mengaplikasikan 

matematika ke dalam situasi kehidupan 

real. Menurut sejarahnya Realistic 

Mathematics Education RME merupakan 

suatu pendekatan pembelajaran 

matematika yang berhasil dikembangkan 

di Nederlands. Ada suatu hasil yang 
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menjanjikan dari penelitian kuantitatif 
dan kualitatif yang telah ditunjukkan 

bahwa peserta didik yang memperoleh 

pembelajaran dengan pendekatan  

Realistic Mathematics Education RME 

mempunyai skor yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan peserta didik yang 

memperoleh pembelajaran dengan 

dengan pendekatan tradisional dalam hal 

keterampilan berhitung, lebih khusus lagi 

dalam aplikasi. Gagasan pendekatan 

pembelajaran matematika dengan 

realistik yang tidak hanya populer di 

negari Belanda saja, melainkan banyak 

mempengaruhi kerja para pendidik 

matematika dibanyak bagian di dunia.
1
 

Sekitar 30 tahun lalu oleh 

Freudenthal Institute. Di Indonesia, RME 

disebut Pembelajaran Matematika 

Realistik (PMR). PMRI adalah adaptasi 

dari RME dalam Konteks Indonesia: 

Budaya, Alam, Sistem Sosial, dll. PMRI 

mengembangkan suatu teori 

pembelajaran matematika yang santun, 

terbuka dan komunikatif. 

Tujuaan Pembelajaran 

Matematika Realistik Mengaitkan 

pembelajaran matematika yang abstrak 

dengan dikehidupan nyata agar 

matematika mudah dipahami, dalam 

menerangkan pengerjaan hitung sedapat 

mungkin supaya dimulai dengan 

menggunakan benda-benda real, 

gambarnya atau diagramnya yang ada 

kaitannya dengan kehidupan nyata sehari-

hari. Kemudian dilanjutkan ke tahap 

kedua yaitu berupa modelnya dan 

akhirnya ke tahap simbol. Agar 

pembelajaran mudah diterima siswa.  

                                                             
1
Erman Suherman Ar, Strategi 

pembelajaran Matematika Kontemporer  

(Edisi Revisi, 

Bandung, 2003) , h. 143. 

Pembelajaran matematika realistik 
memberikan pengertian yang jelas kepada 

siswa tentang keterkaitan matematika 

dengan kehidupan sehari-hari dan 

kegunaan pada umumnya bagi manusia. 

Pembelajaran matematika realistik 

memberikan pengertian yang jelas kepada 

siswa bahwa matematika adalah suatu 

bidang kajian yang dikonstruksi dan 

dikembangkan sendiri oleh siswa tidak 

hanya oleh mereka yang disebut pakar 

dalam bidang tersebut. Pembelajaran 

matematika realistik memberikan 

pengertian yang jelas kepada siswa 

bahwa cara penyelesaian suatu soal atau 

masalah tidak harus tunggal dan tidak 

harus sama antara yang satu dengan 

orang yang lain. Setiap orang bisa 

menemukan atau menggunakan cara 

sendiri, asalkan orang itu sungguh-

sungguh dalam mengerjakan soal atau 

masalah tersebut. Selanjutnya dengan 

membandingkan cara penyelesaian yang 

satu dengan cara penyelesaian yang lain, 

akan bisa diperoleh cara penyelesaian 

yang paling tepat, sesuai dengan tujuan 

dari proses penyelesaian masalah 

tersebut. Pembelajaran matematika 

realistik memberikan pengertian yang 

jelas kepada siswa bahwa dalam 

mempelajari matematika, proses 

pembelajaran merupakan sesuatu yang 

utama dan orang harus menjalani proses 

itu dan berusaha untuk menemukan 

sendiri konsep-konsep matematika 

dengan bantuan pihak lain yang sudah 

lebih tahu (misalnya guru). Tanpa 

kemauan untuk menjalani sendiri proses 

tersebut, pembelajaran yang bermakna 

tidak akan tercapai.    

Matematika, merupakan suatu 

ilmu yang aplikatif dan sangat dekat 

dengan kehidupan kita. Disadari atau 

tidak, kita selalu menggunakan 

matematika dalam keseharian kita, baik 
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menggunakan ilmu matematika maupun 
cara bepikir matematis. Matematika 

digunakan dalam keseharian kita, mulai 

dari belanja hingga membangun gedung 

pencakar langit. Dengan demikian, 

matematika merupakan ilmu yang sangat 

bermanfaat bagi kehidupan. 

Mengingat pentingnya 

matematika dalam kehidupan, 

dikembangkanlah sebuah pendekatan 

dalam pembelajaran matematika yang 

disebut dengan matematika realistik. 

Pembelajaran matematika realistik 

dikembangkan agar siswa lebih mudah 

dalam mempelajari matematika dan guru 

juga akan lebih mudah dalam 

mengajarkan matematika. Melalui 

pembelajaran matematika realistik ini, 

selain mempermudah siswa dalam 

memahami matematika,  guru juga bisa 

menumbuhkembangkan kepedulian siswa 

terhadap lingkungannya. 

B. Rumusan masalah 

 

Masalah yang akan dibahas dalam 

makalah ini adalah sebagai berikut: 

1. Konsep dasar pembelajaran 

Matematika Realistik, apa itu 

sesungguhnya? 

2. Apa sajakah prinsip dalam 

pembelajaran matematika realistik? 

3. Apa sajakah karekteristik 

pembelajaran matematika realistik 

itu? 

4. Apa kelebihan dan kekurangan dari 

penerapan metode pembelajaran 

matematika realistik? 

5. Bagaimana implementasi 

pembelajaran matematika realistik 

agar bisa menumbuhkembangkan 

kepedulian peserta didik terhadap 

lingkungan? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan 

 

Makalah ini bertujuan untuk 

memahami penerapan pembelajaran 

matematika realistik di sekolah/madrasah 

serta bagaimana pembelajaran 

matematika realistik ini bisa menjadi 

sarana untuk menumbuhkembangkan rasa 

kepeduliann peserta didik terhadap 

lingkungannya. Harapan selanjutnya 

adalah makalah ini akan bermanfaat bagi 

dunia pendidikan maupun dalam 

kehidupan bermasyarakat. 

II. PEMBAHASAN 

1. Makna dan Teori Belajar   

Pembelajaran ialah 

membelajarkan peserta didik 

menggunakan asas pendidikan maupun 

teori belajar. Pembelajaran merupakan 

proses komunikasi dua arah. Mengajar 

dilakukan oleh pihak guru sebagai 

pendidik, sedangkan belajar dilakukan 

oleh peserta didik atau siswa
2
. 

Berdasarkan definisi tersebut, teori 

belajar sangat diperlukan dalam proses 

pembelajaran agar hasil belajar yang 

dicapai oleh siswa dapat maksimal. 

Dalam pembelajaran matematika, 

kini mulai diterapkan belajar bermakna 

(Meaningfull Learning). Belajar 

bermakna yang dikemukakan oleh 

Ausubel adalah suatu proses belajar yang 

mengaitkan materi belajar dengan 

pengetahuan siswa yang telah 

diperolehnya. Dengan adanya keterkaitan 

ini, siswa akan lebih mudah untuk 

mengkonstruksi pengetahuannya
3
.   

                                                             

2
 Syaiful Sagala, Konsep dan Makna 

Pembelajaran (Bandung: Alfabeta, 2003), h. 

61. 

3
Shinta Sih Dewanti, Handout 

Psikologi Belajar Matematika (Yogyakarta: 
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Menurut pendekatan konstektual, 
belajar akan lebih bermakna jika anak 

mengalami apa yang dipelajarinya, tidak 

sekedar mengetahuinya. Pembelajaran 

yang berorientasi target penguasaan 

materi terbukt berhasil dalam kompetisi 

mengingat dalam jangka waktu pendek, 

tetapi gagal membekali anak 

memecahkan masalah dalam kehidupan 

jangka panjang
4
. Pendekatan konstektual 

(Constextual Teaching and Learning)atau 

yang kemudian dikenal dengan CTL 

merupakan konsep belajar yang 

membantu guru mengaitkan antara materi 

yang diajarkannya dengan situasi dunia 

nyata siswa dan mendorong siswa 

membuat hubungan antara pengetahuan 

yang dimilikinya dengan penerapannya 

dalam kehidupan mereka sebagai anggota 

keluarga dan masyarakat.  

Penggunaan CTL dalam 

pembelajaran matematika di Indonesia 

mulai diterapkan pada kurikulum 1994. 

Adanya CTL ini ditandai dengan 

berkembangnya soal cerita yang berupa 

penyelesaian masalah di kehidupan 

sehari-hari. Selama beberapa tahun 

terakhir ini, CTL mulai banyak 

dikembangkan oleh para pendidik 

matematika, salah satu hasil dari 

pengembangan CTL adalah pembelajaran 

matematika realistik. Pengembangan 

matematika realistik ini juga sesuai 

dengan prinsip konstruktivis. Masalah-

masalah yang dapat digunakan adalah 

sejenis konflik, ketegangan, atau krisis 

yang memotivasi ketertarikan siswa
5
. 

                                                                                      
Prodi Pendidikan Matematika UIN Sunan 

Kalijaga), h. 66. 
4
 Shinta Sih Dewanti, Handout 

Psikologi Belajar Matematika , h.. 87. 
5
 John W. Santrock, Psikologi 

Pendidikan (Jakarta: Salemba Humanika, 

2009), h. 113 

2. Pembelajaran Matematika 

Realistik 

 

Sebagai ilmu yang abstrak, 

matematika menjadi sebuah mata pelajarn 

yang tidak mudah untuk dipahami siswa. 

Namun, dibalik keabstrakannya, 

matematika mempunyai peran yang 

cukup besar dalam kehidupan manusia. 

Karena pentingnya matematika, maka 

banyak dikembangkan bagaimana cara 

belajar matematika yang menyenangkan 

sehingga matematika menjadi lebih 

mudah untuk dipelajari. Sebagai upaya 

untuk mengembangkan pembelajaran 

matematika yang mudah dan 

menyenangkan, para pendidik 

matematika mengembangkan sebuah 

pendekatan baru yang dikenal dengan 

pembelajaran matematika realistik.  

Hans Freudenthal mengatakan 

bahwa “matematika merupakan suatu 

bentuk aktivitas manusia”. Freudenthal 

berpendapat bahwa matematika 

merupakan suatu bentuk kegiatan dalam 

mengkonstruksi konsep matematika. 

Dalam hal ini, Freudenthal menganggap 

matematika bukanlah sebagai suatu 

produk jadi, tetapi matematika  haruslah 

dipelajari dengan membangun konsep 

matematika dalam pengetahuan siswa. 

Berdasarkan prinsip konstruktivis, agar 

matematika mudah dipahami, hal yang 

dapat dilakukan adalah dengan cara 

menjadikan matematika realistis dan  

menarik. Berdasarkan beberapa faktor 

tersebut, muncullah gagasan tentang  

pembelajaran matematika realistik. 

Pendidikan matematika realistik 

(Realistic Mathematics Educations) 

merupakan suatu pendekatan dalam 

pembelajaran matematika di Belanda. 

Penggunaan kata “realistik” sebenarnya 

berasal dari bahasa Belanda “zich 
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realuseren” yang berarti untuk 
dibayangkan. Menurut Van de Heuvel-

Paunzen, penggunaan kata “realistik” 

tidak hanya sekedar menunjukkan adanya 

suatu koneksi dengan dunia nyat (real-

world) tetapi lebih mengacu pada 

pendidikan matematika realistik dalam 

menempatkan penekanan penggunaan 

suatu situasi yang bisa dibayangkan 

(imaginable) oleh siswa
6
. 

Pendidikan Matematika Realistik 

Indonesia (PMRI) tidak dapat dipisahkan 

dari institude Freudenthal. Institut ini 

didirikan pada tahun 1971, berada di 

bawah Utrecht University Belanda. Nama 

institut diambil dari nama pendirinya 

yaitu Profesor Hans Freudenthal (1905-

1990), seorang penulis, pendidik dan 

matematikawan berkebangsaan Jerman-

Belanda. Sejak tahun 1971, Institut ini 

mengembangkan suatu pendekatan 

teoritis terhadap pembelajaran 

matematika yang dikenal dengan RME 

(Realistic Mathematics Education). RME 

menggabungkan pandangan tentang apa 

itu matematika, bagaimana siswa belajar 

matematika dan bagaimana matematika 

harus diajarkan
7
. 

Pendidikan matematika realistik 

dikembangkan berdasarkan pemikiran 

Hans Freudenthal yang berpendapat 

bahwa matematika merupakan aktivitas 

insani (human activities) yang harus 

dikaitkan dengan realitas. Berdasarkan 

                                                             
6
Ariyadi Wijaya, Pendidikan 

Matematika Realistik: Suatu Alternatif 
Pendekatan Pembelajaran Matematika 
(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 20.. 

Artikel Hammad Fithriy Ramadhan, 

Pendidikan Matematika relaistik Indonesia 

(PMRI), 

http://h4mm4d.wordpress.com/2009/02/27/pe

ndidikan-matematika-realistik-indonesia-

pmri-indonesia/   

pemikiran tersebut, PMRI mempunyai 
ciri antara lain bahwa dalam proses 

pembelajaran siswa harus diberikan 

kesempatan untuk menemukan kembali 

(to reinvent) matematika melalui 

bimbingan guru, dan bahwa penemuan 

kembali (reinvention) ide dan konsep 

matematika tersebut harus dimulai dari 

penjelajahan berbagai situasi dan 

persoalan “dunia riil”
8
. 

Freudenthal berkeyakinan bahwa 

siswa tidak boleh dipandang sebagai 

penerima pasif matematika yang sudah 

jadi. Menurutnya 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 konteks 

(situasi) 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 metematik ke tingkat yang 

lebih formal. Model-model yang muncul 

dari aktivitas matematik siswa akan dapat 

mendorong terjadinya interaksi di kelas 

sehingga mengarah pada level berpikir 

matematik yang lebih tinggi. 

Teori PMRI sejalan dengan teori 

belajar yang berkembang saat ini, seperti 

kontruktivisme dan pembelajaran 

kontekstual (contextual teaching and 

learning, disingkat CTL). Namun, baik 

pendekatan konstruktivisme maupun CTL 

mewakili teori belajar secara umum. 

                                                             

8
Ariyadi Wijaya, Pendidikan 

Matematika Realistik: Suatu Alternatif 
Pendekatan Pembelajaran Matematika 
(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 20.. 
 

http://h4mm4d.wordpress.com/2009/02/27/pendidikan-matematika-realistik-indonesia-pmri-indonesia/
http://h4mm4d.wordpress.com/2009/02/27/pendidikan-matematika-realistik-indonesia-pmri-indonesia/
http://h4mm4d.wordpress.com/2009/02/27/pendidikan-matematika-realistik-indonesia-pmri-indonesia/
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PMRI merupakan suatu teori 
pembelajaran yang dikembangkan khusus 

untuk matematika. Selanjutnya juga 

diakui bahwa konsep pendidikan 

matematika realistik sejalan dengan 

kebutuhan untuk memperbaiki 

pendidikan matematika di Indonesia yang 

didominasi oleh persoalan bagaimana 

meningkatkan pemahaman siswa tentang 

matematika dan mengembangkan daya 

nalar
9
. 

3. Prinsip  Dalam Pembelajaran 

Matematika Realistik 

 Ada lima prinsip utama dalam 

’kurikulum’ Matematika realistik yaitu: 

a. Didominasi oleh masalah-masalah 

dalam konteks, melayani dua hal 

yaitu sebagai sumber dan sebagai 

terapan konsep metematika, 

b. Perhatian diberikan pada 

pengembangan model-model, 

situasi, skema, dan simbol-simbol, 

c. Sumbangan dari para peserta 

didik, sehingga peserta didik 

dapat membuat pembelajaran 

menjadi konstruktif dan produktif, 

artinya peserta didik 

memproduksi sendiri dan 

mengkonstruksi sendiri (yang 

mungkin berupa algoritma, rule, 

atau aturan), sehingga dapat 

membimbing para peserta didik 

dari level matematika informal 

menuju matematika formal, 

d. Interaktif sebagai karakteristik 

dari proses pembelajaran 

matematika, dan 

e. Interwinning (membuat jalinan) 

antar topik atau antar pokok 

bahasan atau antar ’strand’.
10

 

                                                             
9
 Ibid. 

10
Erman Suherman Ar, Strategi 

pembelajaran Matematika Kontemporer , h. 

147. 

Kelima prinsip belajar (dan 
mengajar) menurut filosofi 

’realistic’ di atas inilah yang 

menjiwai setiap aktivitas 

pembelajaran matematika. Dalam 

pengembangan pembelajaran 

realistik, yang pada umumnya 

menggunakan pendekatan 

developmental research, 

developmental research adalah 

pengalaman proses siklus dari 

pengembangan dan penelitian 

secara sadar, kemudian 

dilaporkannya secara jelas. 

Pengalaman ini kemudian dapat 

ditransfer kepada yang lain seperti 

pengalaman sendiri.  

4. Karakteristik Pebelajaran 

Matematika Realistik 

Menurut Treffers
11

 lima karakteristik 

Pendidikan matematika realistik, 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 

oleh siswa.  

Melalui penggunaan konteks, 

siswa dilibatkatkan secara aktif 

untuk melakukan kegiatan 

eksplorasi masalah. Hasil 

eksplorasi siswa tidak hanya 

bertujuan untuk menemukan 

jawaban akhir dari suatu 

                                                             

11
Ariyadi.Wijaya,. Pendidikan 

Matematika Realistik: Suatu Alternatif 
Pendekatan Pembelajaran Matematika, h. 
21. 
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permasalahan, tetapi juga 
diarahkan untuk mengembangkan 

berbagai strategi penyelesaian 

masalah.  

2. Penggunaan model untuk 

matematisasi progessif 

Penggunaan model berfungsi 

sebagai jembatan dari 

pengetahuan matematika tingkat 

konkret menuju pengetahuan 

matematika tingkat formal. 

3. Pemanfaatan hasil konstruksi 

siswa 

Mengacu pada pendapat 

Freudenthal yanng mengatakan 

bahwa matematika bukanlah suatu 

produk siap pakai tetapi sebagai 

suatu konsep yang dibangun oleh 

siswa, maka dalam pendidikan 

matematika realistik, siswa 

ditempakan sebagai subjek 

belajar. Siswa memiliki 

kebebasan untuk mengembangkan 

strategi pemecahan masalah 

sehingga diharapkan akan 

diperoleh strategi yang bervariasi. 

Hasil kerja dan konstruksi siswa 

ini selanjutnya digunakan untuk 

landasan pengembangan konsep 

matematika. 

4. Interaktivitas 

Proses belajar seseorang bukan 

hanya suatu proses individu 

melainkan juga suatu proses 

sosial. Dengan adanya saling 

mengkomunikasikan hasil kerja 

dan gagasan, proses belajar siswa 

akan menjadi lebih singkat dan 

bermakna. Pemanfaatan interaksi 

dalam pembelajaran matematika 

bermanfaat dalam 

mengembangkan kemampuan 

kognitif dan afektif siswa secara 

simultan. 

5. Keterkaitan 

Matematika merupakan struktur 
yang terorganisasi , sehingga 

konsep-konsep yang ada dalam 

matematika mempunyai 

keterkaitan satu sama lainnya. 

Adanya keterkaitan ini 

memungkinkan guru untuk 

menyampaikan lebih dari satu 

konsep secara bersamaan. 

 

5. Kelebihan dan Kekurangan 

Pembelajaran Matematika 

realistis  
Pembelajaran matematika realistis 

mempunyai beberapa kelebihan dan 

kekurangan di antaranya adalah sebagai 

berikut :  

a. KELEBIHAN : 

1) Pembelajaran matematika realistis 

memberikan pengertian yang jelas 

dan operasional kepada siswa 

tentang keterkaitan antara 

matematika dengan kehidupan 

sehari – hari dan kegunaan 

matematika pada umumnya.  

2) Pembelajaran matematika 

reaslistis memberikan pengertian 

yang jelas dan operasional kepada 

siswa bahwa matematika adalah 

suatu kajian yang dikonstruksi 

dan dikembangkan oleh siswa . 

3) Pembelajaran matematika realistis 

memberikan pengertian yang jelas 

dan operasional kepada siswa 

bahwa cara penyelesaian masalah 

tidak harus tunggal dan tidak 

harus sama antara satu siswa 

dengan siswa yang lainnya. 

4) Pembelajaran matematika realistis  

memberikan pengertian yang jelas 

dan operasional kepada siswa 

bahwa untuk menemukan suatu 

hasil dalam matematika 

diperlukan suatu proses.  

 

b. KEKURANGAN :  
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1) Upaya penerapan Pembelajaran 

matematika realistik 

membutuhkan perubahan yang 

sangat mendasar mengenai 

berbagai hal yang tidak mudah 

untuk dipraktekan dan juga 

diperlukan waktu yang lama. 

2) Pencarian soal – soal kontekstual 

yang memenuhi syarat – syarat 

yang dituntut pembelajaran 

matematika realistik tidak selalu 

mudah untuk setiap topik yang 

akan dipelajari , terlebih lagi soal 

– soal tersebut harus diselesaikan 

dengan berbagai macam cara.  

3) Upaya mendorong siswa untuk 

menyelesaikan masalah juga 

merupakan salah satu kerugian 

pembelajaran matematika 

realistik. 

4) Metode Pembelajaran matematika 

realistik memperlukan partisipasi 

siswa secara aktif baik fisik 

maupun mental.  

 

6. Kepedulian Lingkungan 
 

Kepedulian berasal dari kata dasar 

peduli yang mendapat imbuhan ke-an. 

Peduli diartikan sebagai sikap dan 

tindakan yang selalu ingin memberi 

bantuan pada orang lain dan masyarakat 

yang membutuhkan
12

. Sedangkan 

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

peduli adalah mengindahkan, 

memperhatikan, menghiraukan. 

Kepedulian diartikan sebagai sikap 

mengindahkan (memperhatikan) apa yang 

terjadi di masyarakat. Kepedulian 

terhadap lingkungan berarti sikap yang 

selalu ingin memberi bantuan kepada 

                                                             
12

 -----, Bahan Pelatihan: 

Pengembangan Pengambangan Karakter dan 

Budaya (Jakarta: Kemendikbud, 2010), h. 19. 

orang maupun makhluk lain yang ada di 
sekitarnya yang membutuhkan 

pertolongan. 

Kepedulian terhadap lingkungan, 

merupakan sikap yang baik untuk 

dikembangkan. Hal ini dikarenakan 

dalam kehidupan bermasyarakat, manusia 

merupakan makhluk sosial yang tidak 

dapat hidup tanpa bantuan orang lain. 

Sebagai timbal baliknya, maka individu 

dalam masyarakat tersebut haruslah 

mempunyai sikap kepedulian terhadap 

lingkungannya agar proses saling 

memberikan bantuan yang terjadi 

menjadi hubungan yang mutualisme. 

Kepedulian terhadap lingkungan 

merupakan salah satu nilai dari 18 

karakter yang ingin dikembangkan dalam 

pendidikan karakter di Indonesia. 

Tanpa mempunyai rasa 

kepedulian terhadap lingkungan, 

seseorang tidak akan pula dipedulikan 

oleh orang lain. Seseorang akan 

diperlakukan seperti ia memperlakukan 

orang lain. Oleh karena itu, untuk 

memperoleh kepedulian dari orang lain, 

maka seseorang harusnya mempunyai 

rasa kepedulian terhadap lingkungannya. 

Rasa kepedulian ini juga menjadi faktor 

yang menentukan seberapa tingkat 

kenyamanan hubungan seseorang.  

Beberapa langkah yang perlu 

diterapkan dalam rangka menanamkan 

dan menumbuhkan karakter peduli pada 

peserta didik adalah sebagai berikut
13

: 

1. Menanamkan rasa peduli terhadap 

diri sendiri  

Rasa kepedulian berawal dari 

peduli terhadap diri sendiri. 

                                                             
13

Nurla Isna Aunillah, Panduan 

Menerapkan Pendidikan Karakter di Sekolah 

(Yogyakarta: Laksana, 2010), h. 65-71. 
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Setelah siswa telah mempunyai 
rasa peduli pada diri sendiri, 

diharapkan rasa kepedulian itu 

akan meluas pada orang lain. 

Kepedulian terhadap diri sendiri 

berbeda dengan egois. Kepedulian 

ini merupakan bentuk 

penghargaan kepada diri sendiri. 

Untuk menumbuhkembangkan 

kepedulian terhadap diri  sendiri, 

guru bisa memotivasi siswa untuk 

selalu memperhatikan kesehatan 

dan kebersihan dirinya. 

2. Peduli terhadap adik kelas 

Langkah yang dapat ditempuh 

selanjutnya adalah mengarahkan 

siswa untuk peduli terhadap adik 

kelas. Hal ini bisa dilakukan siswa 

dengan senantiasa menjalin 

hubungan baik dengan adik kelas, 

salng berbagi pengalaman, dan 

meminjamkan buku kepada adik 

kelas yang membutuhkan. 

3. Peduli terhadap orangtua 

Rasa peduli terhadap orangtua 

dapat dilakukan dengan 

membantu pekerjaa rumah tangga 

sehingga pekerjaan orangtua 

menjadi lebih ringan. Selain itu, 

guru juga bisa menanamkan 

kepedulian siswa kepada orang 

tua dengan memberikan 

pengarahan agar selalu belajar 

dengan giat sehingga bisa 

membahagiakan orangtua. 

4. Peduli terhadap teman sekelas 

Guru harus senantiasa 

memperhatikan tingkah laku 

siswa terhasap temannya. Apabila 

siswa melakukan hal yang kurang 

baik kepada temannya, maka 

hendaknya siswa dinasehati. Rasa 

kepedulian siswa terhadap teman 

sebaya akan semakin subur jika 

guru juga memberikan 

kepeduliannya kepada siswa 
dengan tanpa pandang bulu. 

5. Peduli terhadap guru 

Guru memberikan penjelasan 

tentang pentingnya kepedulian 

sekaligus memberikan teladan 

bagaimana seharusnya seseorang 

berlaku peduli terhadap orang 

lain. 

6. Peduli terhadap lingkungan sosial 

Guru bisa memberikan sebuah 

kisah teladan yang memuat nilai-

nilai kepedulian. Selain itu, 

hendaknya guru, orangtua, dan 

masyrakat juga memberikan 

keteladanan kepada siswa untuk 

peduli terhadap lingkungan. Hal 

ini bisa dilakukan dengan cara 

membuang sampah pada 

tempatnya, menyantuni anak-anak 

yatim di panti asuhan, dan budaya 

saling tolong menolong. 

 

7. Pembelajara Matematika 

Realistik dalam 

Menumbuhkembangkan 

Kepedulian Siswa 

Pembelajaran matematika realistik 

merupakan sebuah desain pembelajaran 

matematika konstektual, yakni yang 

mengacu pada kehidupan nyata, 

penggunaan alat peraga, maupun 

permainan. Agar mempunyai fungsi 

ganda yakni mewujudkan pembelajaran 

matematika yang mudah dan 

menyenangkan serta dapat 

menumbuhkembangkan kepedulian siswa 

terhadap lingkungan, dalam pelaksaan 

pembelajaran matematika realistik perlu 

di desain seacara khusus untuk tujuan 

tertentu.  

Dalam rangka 

menumbuhkembangkan kepedulian siswa 

terhadap lingkungan, maka pembelajaran 
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matematika realistik direncanakan 
berbasis lingkungan. Artinya, jika model 

pembelajaran matematika realistik 

dilakukan melalui penyelesaian masalah, 

maka soal yang dibuat haruslah 

mengandung hal-hal yang berkaitan 

dengan lingkungan dan dapat 

menimbulkan rasa kepedulian siswa 

menjadi terasah dan berkembang 

Untuk selanjutnya, akan diberikan 

contoh desain pembelajaran matematika 

realistik yang didesain khusus sehingga 

mampu menumbuhkembangkan rasa 

kepedulian siswa terhadap lingkungan.  

Dalam contoh ddesain 

pembelajaran materamtika realistik 

berbasis kepedulian ini, akan diberikan 

dua model desain, yaitu dengan 

menggunakan soal cerita. 

 

 

 

 

 

8. Prosedur Pembelajaran 

Agar pembelajaran berlangsung 

dengan baik dan sesuai tujuan awal yaitu 

menumbuhkembangkan kepedulian siswa 

terhadap lingkungan, maka ada beberapa 

langkah yang harus dilakukan oleh guru 

dalam menerapkan pembelajaran 

matematika realistik. Adapun prosedur 

pembelajaran yang harus ditempuh oleh 

guru adalah sebagai berikut: 

1. Pembelajaran bisa dilakukan 

dengan cara berkelompok. 

Dengan berkelompok, siswa  

secara tidak sadar akan belajar 

untuk bersosialisasi dengan 

teman-temannya. Dalam sistem 
kelompok ini siswa juga akan 

terlatih untuk menyampaikan 

pendapatnya. Kelompok yang 

diterapkan lebih baik adalah 

kelompok kecil dengan maksimal 

4 anak perkelompoknya. Hal ini 

bertujuan agar pembelajaran yang 

dilakukan dapat semakin efektif.  

2. Memberikan masalah kepada 

siswa untuk didiskusikan di dalam 

kelompok. 

3. Presentasi kelompok. Setiap 

kelompok mempresentasikan 

hasilkerja kelompoknya di depan 

kelas. Pemilihan urutan tampil 

bisa menggunakan metode 

snowball throwing, Talking stick, 

atau metode lainnya yang bisa 

membangkitkan semangat siswa.  

4. Pemberian apresiasi kepada 

siswa. pemberian apresiasi kepada 

siswa yang telah presentasi 

merupakan suatu bentuk 

penghargaan yang bisa 

menjadikan siswa semakin 

bersemangat dalam kegatan 

belajar mengajar. Hal ini penting 

dilakukan agar proses 

pembelajaran menjadi lebih 

bersemangat sehingga hasil 

belajar siswa pun akan meningkat. 

5. Klarifikasi guru terhadap 

permasalahan. Di akhir 

presentasi, guru hendaknya selalu 

mengklarifikasi apa yang telah 

didiskusikan di kelas. Fungsi 

klarifikasi ini adalah untuk 

membenarkan kesalahan pada saat 

diskusi serta menekankan konsep.  

6. Eksplorasi pesan pembelajaran. 

Selain klarifikasi tentang konsep 

yang didapat siswa, guru juga 

harus memberikan penjelasan 

tentang  pesan yang hendak 

dicapai dalam pembelajaran. 
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Dalam pembelajaran matematika 
reaalistik ini, guru hendaknya 

menyampaikan nilai-nilai yeng 

terkandung, yakni kepedulian 

terhadap lingkungan. Pesan ini 

akan dikuatkan dengan pemberian 

contoh lain yang relevan serta 

dekat dengan kehidupan anak.  

 

9. SIMPULAN 

Pembelajaran matematika realistik 

merupakan suatu pendekatan dalam 

pembelajaran matematika yang 

menggunakan prinsip belajar 

konstekstual, yaitu dengan menggunakan 

model yang dekat dengan kehidupan 

siswa, sehingga siswa bisa 

mwngkonkritkan matematika. Harapan 

dari pembelajaran matematika realistik 

ini adalah siswa dapat belajar matematika 

dengan mudah dan menyenangkan. 

Implikasi selanjutnya yang diharapkan 

adalah matematika menjadi lebih dekat 

dengan siswa yang tidak lagi dianggap 

sulit.  

Sikap kepedulian terhadap 

lingkungan yang kini perlahan mulai 

luntur, dapat kembali 

ditumbuhkembangkan melalui 

pembelajaran matematika realistik. 

Pembelajaran matematika realistik ini 

bisa dilakukan melalui soal cerita, 

permainan, atau pun dengan 

menggunakan alat peraga. Materi belajar 

perlu didesain terlebih dahulu sesuai 

dengan kebutuhan. Agar tujuan untuk 

menumbuhkembangkan kepedulian siswa 

terhadap lingkungan bisa tercapai, maka 

di akhir pembelajaran, guru seharusnya 

memberikan benang merah atas apa yang 

dipelajari oleh siswanya 
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