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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Hasil suatu survei nasional tentang pendidikan di Indonesia menunjukkan 

bahwa sistem pendidikan formal di Indonesia pada umumnya masih kurang 

memberi peluang bagi pengembangan kreativitas.  Sekolah lebih mementingkan 

ranah kognitif yang meliputi: pengetahuan, ingatan, dan kemampuan berpikir 

logis atau penalaran, sementara perkembangan ranah afektif (sikap), dan ranah 

psikomotorik (keterampilan) kurang diperhatikan dan dikembangkan, hal ini 

disebabkan merancang pencapaian tujuan pembelajaran afektif tidak semudah 

seperti pembelajaran kognitif (Depdiknas, 2006). 

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan Indonesian Education Sector 

Survey Report, dijelaskan bahwa pendidikan di Indonesia hanya menekankan pada 

keterampilan-keterampilan rutin dan hafalan (Juliantine, 2009).  Anak tidak 

didorong untuk mengajukan pertanyaan dan menggunakan daya imajinasi dan 

intuisinya, dan anak kurang didorong untuk melakukan  inisiatif.  Jika hal tersebut 

dibiarkan, artinya apabila siswa terus dikekang oleh guru dalam proses 

pembelajaran, dikhawatirkan akan berdampak negatif terhadap pengembangan 

kreativitas siswa.   

Visi dan misi pendidikan nasional dalam Undang-Undang  Republik 

Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Bab 

II Pasal 3 dinyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk 

mengembangkan kemampuan dan membentuk kepribadian peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, mandiri, dan kreatif.  Dalam pernyataan di atas 

jelas dikatakan bahwa salah satu fungsi pendidikan nasional adalah untuk 

membentuk manusia kreatif.  
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Kreativitas  memang  sangat  dibutuhkan dalam menghadapi tantangan dan 

perkembangan jaman.  Priambodo (2012) menyatakan orang kreatif cenderung 

bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Munandar (2004) 

menyatakan bahwa kreativitas penting untuk dikembangkan  dengan  alasan: 

pertama, dengan berkreasi orang dapat mewujudkan dirinya. Perwujudan diri 

termasuk salah satu  kebutuhan  pokok dalam  hidup manusia; kedua,  berpikir  

kreatif merupakan kemampuan untuk melihat bermacam-macam  kemungkinan  

penyelesaian terhadap suatu masalah; ketiga, menyibukkan diri secara kreatif  

memberikan kepuasan  kepada individu; keempat, kreativitas memungkinkan  

manusia  untuk  meningkatkan kualitas hidupnya.   

Kreativitas sangat mungkin untuk dikembangkan, karena kreativitas 

adalah  potensi  semua  orang,   Orang tidak   memerlukan   bakat  dan  

kemampuan khusus untuk  menjadi kreatif. Maslow seperti  dikutip  Alwisol 

 (2005) menyatakan kreativitas merupakan ciri  universal manusia  sejak  

dilahirkan.  Menurut Munandar (2004) pengertian bahwa kreativitas merupakan 

sifat yang diwarisi oleh orang yang berbakat menjadi salah satu kendala utama 

terhadap pengembangan kreativitas. 

Pentingnya kreativitas tertera dalam Undang-undang Republik Indonesia 

tentang Sistem Pendidikan Nasional No 20 Tahun 2003, yang intinya antara lain 

adalah melalui pendidikan diharapkan dapat mengembangkan potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang bertakwa, berakhlak mulia, cakap, kreatif, juga 

mandiri. 

Kreativitas sangat dibutuhkan, terutama berkaitan dengan pembangunan 

Indonesia yang membutuhkan sumber daya manusia berkualitas yang memiliki 

kreativitas tinggi. Kemampuan berpikir kreatif sangat penting dalam menganalisa, 

mensintesa, dan mengevaluasi segala argumen untuk mampu membuat keputusan 

yang rasional dan bertanggungjawab. 

Dalam Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Mata 

Pelajaran Matematika (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 
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2006) disebutkan bahwa mata pelajaran matematika perlu diberikan kepada semua 

peserta didik mulai dari sekolah dasar untuk membekali peserta didik dengan 

kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif serta kemampuan 

bekerja sama.    

Mengembangkan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis 

maupun kemampuan bekerja sama sudah lama menjadi fokus dan perhatian  guru 

matematika di kelas, karena hal itu berkaitan dengan sifat dan karakteristik 

keilmuan matematika.  Namun fokus perhatian pada upaya meningkatkan 

kemampuan berpikir kreatif dalam matematika masih jarang dikembangkan.  

Padahal kemampuan berpikir kreatif sangat diperlukan agar peserta didik dapat 

memiliki kemampuan memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan informasi 

untuk bertahan hidup pada keadaan yang selalu berubah, tidak pasti, dan 

kompetitif (Siswono, 2007).  

Usaha mengembangkan kemampuan berpikir kreatif dalam pembelajaran 

matematika masih terdapat berbagai kendala, antara lain:  masih kaburnya hakikat 

dan konsep yang terkait dengan kemampuan berpikir kreatif serta kurangnya 

contoh-contoh praktis yang siap diaplikasikan.  

Kemampuan berpikir  kreatif tergolong kemampuan berpikir tingkat tinggi 

(high-order thinking) dan dapat dipandang sebagai kelanjutan dari kompetensi 

dasar (basic skills). Kompetensi berpikir  kreatif bersifat divergen dan menuntut 

aktivitas pemecahan masalah matematika dari berbagai perspektif.  

Basic skills dalam pembelajaran matematika biasanya dibentuk melalui 

aktivitas yang bersifat konvergen.  Aktivitas ini umumnya cenderung berupa 

latihan-latihan matematika yang bersifat algoritmik, mekanistik, dan rutin.  Dalam 

kenyataannya pembelajaran matematika di Indonesia masih didominasi oleh 

aktivitas latihan-latihan untuk pencapaian mathematical basic skills semata 

(Sudiarta, 2009).  Hal ini berakibat pada rendahnya prestasi dan minat belajar 

matematika siswa.   
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Dalam era persaingan bebas ini pembelajaran matematika yang hanya 

bertumpu pada pencapaian basic skills saja tidaklah memadai lagi.  Dengan 

demikian pembelajaran matematika, kini dan di masa datang tidaklah boleh 

berhenti hanya pada pencapaian basic skills, tetapi sebaliknya harus dirancang 

untuk mencapai kompetensi matematis tingkat tinggi (high-order thinking). 

Perspektif baru ini merupakan tantangan yang harus dijadikan pegangan 

dalam pembelajaran matematika, model pembelajaran harus mampu memberikan 

ruang seluas-luasnya bagi peserta didik dalam membangun pengetahuan, dan 

pengalaman mulai dari basic skills sampai high-order thinking.   

Perspektif baru ini juga menuntut adanya reorientasi dalam aktivitas 

pemecahan masalah matematis. Tujuan pemecahan masalah matematis tidak lagi 

hanya terfokus pada penemuan sebuah jawaban yang benar, tetapi bagaimana 

mengkonstruksikan segala kemungkinan pemecahan yang masuk akal, beserta 

segala kemungkinan prosedur dan argumentasinya, bagaimana jawaban atau 

pemecahan tersebut menjadi rasional. Kemampuan matematis seperti ini sangat 

relevan, mengingat masalah dunia nyata umumnya tidak sederhana dan 

konvergen, tetapi sering kompleks dan divergen, bahkan tidak terduga.  

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 41 

Tahun 2007 disebutkan bahwa proses pembelajaran pada setiap satuan pendidikan 

dasar dan menengah harus interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan 

memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup 

bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan 

perkembangan fisik serta psikologis siswa.  Hal ini menunjukkan bahwa  

pembelajaran matematika hendaknya dimulai dengan pengenalan masalah yang 

sesuai dengan situasi mengajar dan sekaligus melibatkan peran aktif siswa dalam 

proses pembelajarannya. 

Dalam pembelajaran matematika, tidak cukup kalau hanya mengajarkan 

bagaimana menyelesaikan permasalahan matematika, yang lebih penting adalah 
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bagaimana siswa mampu menghasilkan ide-ide atau gagasan yang efektif dan 

efisien untuk menyelesaikan permasalahan matematika.  

Untuk menghasilkan kemampuan memunculkan ide atau gagasan tersebut 

perlu dikembangkan kemampuan intuisi, dan kemampuan berpikir kreatif dalam 

memecahkan masalah matematika. Kemampuan berintuisi sangat membantu 

siswa dalam menyelesaikan masalah matematis, bahkan Yohanes (2007) 

mengatakan bahwa ketika proses berpikir dengan menggunakan logika mengalami 

kemacetan, maka sangat penting untuk mempertimbangkan intuisi matematis. 

Begitu juga dalam aspek kehidupan lain, penggunaan intuisi matematis 

sangatlah penting, intuisi ialah bagian dari diri kita yang berfungsi untuk 

mengetahui pengetahuan tersebut dengan apa adanya pengetahuan itu sendiri.  

Dengan intuisi kita dapat menyelami dan merasakan kembali (rekonstruksi)  

sebuah kejadian atau problematika lainnya.      

Epp (1994) juga menegaskan bahwa pada saat mengajarkan penalaran 

deduktif kepada siswa, guru perlu menekankan pemahaman intuitif pada diri 

siswa melalui bayangan-bayangan dalam pikiran yang dibangun siswa. Dalam 

bidang psikologi, intuisi dinyatakan sebagai salah satu fungsi kognitif (Henden, 

2004). Beberapa ahli psikologi memandang intuisi berfungsi paralel dengan 

berpikir analitik dan hasil intuisi bisa saja salah. Demikian pula di antara para ahli 

terdapat perbedaan pandangan terhadap intuisi; ada yang memandang intuisi 

sebagai produk dari pengalaman dan penalaran, sedangkan ahli-ahli lainnya 

berpendapat bahwa intuisi bukan produk dari pengalaman dan dipandang sebagai 

penalaran yang sifatnya implisit (berfungsi tanpa disadari oleh orang yang 

melakukannya). Ben-Zeev dan Star (2002) menyatakan bahwa intuisi merupakan 

cara untuk memahami bukti dan konseptualisasi.  

Definisi intuisi yang dirujuk dari berbagai kamus, menyatakan bahwa 

intuisi merupakan kognisi atau proses mental dalam memahami sesuatu, atau 

dalam menerima pengetahuan. Proses mental ini bersifat langsung, segera, dan 

tidak membutuhkan pembenaran atau justifikasi. 
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Mitzel (1982) mengatakan bahwa hasil belajar siswa secara langsung 

dipengaruhi oleh pengalaman siswa dan faktor internal.  Pengalaman belajar siswa 

dipengaruhi oleh pembelajaran yang dilakukan guru.  Bila siswa dalam 

belajarnya, terjadi kaitan antara informasi baru dengan jaringan representasi, 

maka siswa akan mendapatkan suatu pemahaman atau pengertian.  

Mengembangkan pemahaman siswa merupakan tujuan pengajaran matematika. 

Kaitan informasi ini akan terjadi apabila siswa memiliki kemampuan awal 

matematis yang sesuai dengan standar yang diharapkan pada tingkat 

pendidikannya.  

Untuk meningkatkan kemampuan intuisi matematis dan kemampuan 

berpikir kreatif matematis, perlu dilakukan pembelajaran matematika dengan 

pendekatan Pendidikan Matematika Realistik (PMR). Pembelajaran matematika 

dengan pendekatan PMR memberikan peluang pada siswa untuk aktif 

mengkonstruksi pengetahuan matematika.   Dalam menyelesaikan suatu masalah 

yang dimulai dari masalah-masalah yang dapat dibayangkan oleh siswa, siswa 

diberi kebebasan menemukan strategi sendiri, dan secara perlahan-lahan guru 

membimbing siswa menyelesaikan masalah tersebut secara matematis formal 

melalui matematisasi horisontal dan matematisasi vertikal. 

Menurut Sugiman (2013), dalam PMR masalah-masalah real dijadikan 

sebagai awal pembelajaran yang selanjutnya dimanfaatkan oleh siswa dalam 

melakukan proses matematisasi dan pengembangan model matematika.  Dengan 

demikian PMR memungkinkan digunakan untuk meningkatkan kemampuan siswa 

dalam pemecahan masalah matematik. 

PMR adalah padanan Realistic Mathematics Education (RME), sebuah 

pendekatan pembelajaran matematika yang dikembangkan oleh Freudenthal di 

Belanda. Gravemeijer (1994) mengungkapkan bahwa Realistic mathematics 

education is rooted in Freudenthal’s interpretation of mathematics as an activity.  

Dari ungkapan tersebut Fruedenthal mengatakan,  bahwa matematika merupakan 

aktivitas insani dan harus dikaitkan dengan realitas.  Matematika dipandang 
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sebagai suatu kegiatan atau cara kerja. Gravemeijer (1994)  menjelaskan bahwa 

dengan memandang matematika sebagai suatu aktivitas maka belajar matematika 

berarti bekerja dengan matematika dan pemecahan masalah hidup sehari-hari 

merupakan bagian penting dalam pembelajaran.  Salah satu tujuan penting 

pembelajaran matematika adalah pemecahan masalah hidup sehari-hari, dengan 

terbiasa memecahkan masalah dalam matematika, membuat siswa akan bisa 

menyelesaikan masalah dalam kehidupannya nanti. 

Pembelajaran matematika tidak dapat dipisahkan dari sifat matematika, 

yaitu: memecahkan masalah, mencari masalah, dan mengorganisasi pokok 

persoalan. Freudenthal berpendapat bahwa siswa tidak dapat dipandang sebagai 

penerima pasif matematika yang sudah jadi.  Pendidikan matematika harus 

diarahkan pada penggunaan berbagai situasi dan kesempatan yang memungkinkan 

siswa menemukan kembali (reinvention) matematika berdasarkan usaha mereka 

sendiri, aktivitas-aktivitas itu disebut matematisasi (Hadi 2003).   

Landasan filosofi PMR adalah konstruktivisme, yaitu filosofi belajar yang 

menekankan bahwa belajar tidak hanya sekedar menghafal. Siswa harus 

mengkonstruksikan pengetahuan di benak mereka sendiri. Pengetahuan tidak 

dapat dipisah-pisahkan menjadi fakta atau proposisi yang terpisah, tetapi 

mencerminkan keterampilan yang dapat diterapkan. Menurut pandangan 

konstruktivisme perolehan pengalaman seseorang itu dari proses asimilasi dan 

akomodasi sehingga pengalaman yang lebih khusus berupa pengetahuan tertanam 

dalam benak sesuai dengan skemata yang dimiliki seseorang.  Skemata itu 

tersusun dengan upaya dari individu siswa yang telah bergantung kepada skemata 

yang telah dimiliki seseorang (Supinah, 2009). 

Konsep PMR ini sejalan dengan kebutuhan untuk memperbaiki pendidikan 

matematika di Indonesia yang didominasi oleh persoalan bagaimana 

meningkatkan pemahaman siswa tentang matematika dan mengembangkan daya 

nalar. Pendidikan matematika realistik Indonesia (PMRI) merupakan suatu 

gerakan untuk mereformasi pendidikan matematika di Indonesia.  Jadi bukan 
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hanya suatu metode pembelajaran matematika, tapi juga suatu usaha melakukan 

transformasi sosial (Sembiring, 2010). 

Menurut Zulkardi (2002), untuk memecahkan masalah pendidikan 

matematika diperlukan adanya ”pendekatan baru”. Salah satu pendekatan yang 

menjanjikan terhadap pengajaran dan pembelajaran matematika yang diperkirakan 

dapat mengatasi masalah tersebut adalah PMR. 

Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 

22 Tahun 2006 menyebutkan bahwa, dalam setiap kesempatan pembelajaran 

matematika hendaknya dimulai dengan pengenalan masalah yang sesuai dengan 

situasi (contextual problem), dengan mengajukan masalah kontekstual, siswa 

secara bertahap dibimbing untuk menguasai konsep matematika. 

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan 

mutu pendidikan nasional dan menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan 

kompetitif dan komparatif sesuai standar nasional adalah dengan melakukan 

pergeseran paradigma dalam proses pembelajaran, yaitu dari teacher-active 

teaching menjadi student-active learning.  Maksudnya adalah perubahan orientasi 

pembelajaran yang berpusat pada guru (teacher centered) menjadi pembelajaran 

yang berpusat pada siswa (student centered).  Dalam pembelajaran yang berpusat 

pada siswa, guru diharapkan dapat berperan sebagai fasilitator yang akan 

memfasilitasi siswa dalam belajar, dan siswa sendirilah yang harus aktif belajar 

dari berbagai sumber belajar. 

Pembelajaran di sekolah dasar (SD) memegang peranan sangat penting 

dalam pendidikan. Keberhasilan siswa di SD sangat berpengaruh terhadap 

keberhasilannya di sekolah menengah, namun banyak pendapat yang mengatakan 

bahwa pembelajaran matematika, khususnya di SD belum menekankan pada 

pengembangan daya nalar (reasoning), logika, atau proses berpikir siswa 

(Siswono, 2006).  

Pembelajaran matematika umumnya didominasi oleh pengenalan rumus-

rumus serta konsep-konsep secara verbal, tanpa ada perhatian yang cukup 
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terhadap pemahaman siswa.  Selain itu, proses belajar-mengajar hampir selalu 

berlangsung dengan metode ceramah yang mekanistik, dengan guru sebagai pusat 

dari seluruh kegiatan di kelas. Siswa mendengarkan, meniru, atau mencontoh 

dengan persis sama cara yang diberikan guru tanpa inisiatif.  Siswa tidak 

dibiarkan atau didorong mengoptimalkan potensi dirinya, mengembangkan 

penalaran maupun kreativitasnya. Pembelajaran matematika juga seolah-olah 

dianggap lepas untuk mengembangkan kepribadian siswa. Pembelajaran 

matematika dianggap hanya menekankan faktor kognitif saja, padahal 

pengembangan kepribadian sebagai bagian dari kecakapan hidup merupakan tugas 

semua mata pelajaran di sekolah. 

Faktor peringkat sekolah terkait dengan klasifikasi sekolah merupakan hal 

yang penting diperhatikan terutama dalam mengembangkan pendekatan 

pembelajaran PMR. Sekolah yang termasuk peringkat sekolah tinggi secara umum 

dianggap memiliki siswa yang berkemampuan lebih baik, termasuk dalam 

kemampuan matematika, dibandingkan sekolah dengan peringkat di bawahnya. 

Kenyataan ini perlu dijadikan sebagai salah satu pertimbangan pada saat 

pelaksanaan proses pembelajaran. Seorang guru harus memiliki bekal pemahaman 

tentang kondisi ini karena harus mempersiapkan bentuk intervensi dan bantuan 

terhadap siswa dalam pembelajaran PMR yang tentu saja akan berbeda 

bergantung pada kemampuan siswa berdasarkan peringkat sekolah tersebut.   

Terkait persiapan yang dilakukan guru sebelum melakukan proses 

pembelajaran, materi prasyarat yang telah dimiliki siswa juga akan menjadi 

perhatian. Dengan demikian, kemampuan awal matematis siswa sebelum proses 

pembelajaran matematika berlangsung harus menjadi perhatian guru. Melalui 

pengetahuan guru terhadap kemampuan awal yang merupakan materi prasyarat 

dalam pembelajaran matematika, guru dapat merencanakan dengan matang 

bentuk atau perannya di dalam kelas dalam upaya menciptakan proses 

pembelajaran yang mendukung terhadap pemahaman materi yang disampaikan  
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Pendekatan pembelajaran PMR yang diterapkan akan berjalan efektif 

ketika kemampuan awal matematis siswa mengenai materi prasyarat dapat 

diketahui. Hal ini dapat dipahami karena pembelajaran yang  disajikan pada 

pendekatan pembelajaran PMR membutuhkan peranan guru sebagai fasilitator 

yang akan membuat siswa memiliki peran aktif ketika proses pembelajaran 

berlangsung. Sementara itu, tujuan yang diharapkan dapat diperoleh  siswa akan 

dapat dioptimalkan karena peran siswa dapat dimaksimalkan.  

Dengan demikian, faktor kemampuan awal matematis siswa terkait 

pendekatan pembelajaran PMR memiliki potensi untuk dapat berinteraksi dengan 

kemampuan intuisi matematis dan kemampuan berpikir kreatif matematis mereka. 

Hal ini sangat memungkinkan terjadi ketika pendekatan pembelajaran yang 

diterapkan dengan berbagai tingkat kemampuan awal matematis yang dimiliki 

siswa, memberikan pengaruh yang signifikan dibandingkan pendekatan 

pembelajaran yang konvensional. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang 

kemampuan intuisi matematis dan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa 

setelah proses pembelajaran dengan pendekatan PMR. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah diuraikan, 

permasalahan yang ingin diungkap dan dicari jawabannya dalam penelitian ini 

dirumuskan sebagai berikut: Apakah peningkatan kemampuan intuisi matematis 

dan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa yang mendapat pembelajaran 

matematika dengan pendekatan PMR  lebih baik daripada siswa yang mendapat 

pembelajaran matematika dengan pendekatan konvensional (PMK)? 

Dari rumusan masalah utama tersebut beberapa sub-sub masalah yang 

akan dicari jawabannya dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah ada perbedaan peningkatan kemampuan intuisi matematis siswa 

dalam pembelajaran matematika dengan pendekatan PMR dibandingkan 

dengan pendekatan PMK? 
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2. Apakah ada perbedaan peningkatan kemampuan intuisi matematis siswa 

berdasarkan peringkat sekolah dalam pembelajaran matematika dengan 

pendekatan PMR? 

3. Apakah ada perbedaan peningkatan kemampuan intuisi matematis siswa 

berdasarkan perbedaan kategori kemampuan awal matematis dalam 

pembelajaran matematika dengan pendekatan PMR? 

4. Apakah ada interaksi antara pendekatan pembelajaran dan peringkat 

sekolah terhadap peningkatan kemampuan intuisi matematis siswa? 

5. Apakah ada interaksi antara pendekatan pembelajaran dan perbedaan 

kategori kemampuan awal matematis terhadap peningkatan kemampuan 

intuisi matematis siswa? 

6. Apakah ada perbedaan peningkatan kemampuan berpikir kreatif matematis 

siswa dalam pembelajaran matematika dengan pendekatan PMR 

dibandingkan dengan pendekatan PMK? 

7. Apakah ada perbedaan peningkatan kemampuan berpikir kreatif matematis 

siswa berdasarkan peringkat sekolah dalam pembelajaran matematika 

dengan pendekatan PMR? 

8. Apakah ada perbedaan peningkatan kemampuan berpikir kreatif matematis 

siswa berdasarkan perbedaan kategori kemampuan awal matematis dalam 

pembelajaran matematika dengan pendekatan PMR? 

9. Apakah ada interaksi antara pendekatan pembelajaran dan peringkat 

sekolah terhadap peningkatan kemampuan berpikir kreatif matematis 

siswa? 

10. Apakah ada interaksi antara pendekatan pembelajaran dan perbedaan 

kategori kemampuan awal matematis terhadap peningkatan kemampuan 

berpikir kreatif matematis siswa? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, secara umum 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan kemampuan intuisi 
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matematis dan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa. Peningkatan ini 

ditinjau dari pembelajaran matematika dengan pendekatan PMR dibandingkan 

dengan pembelajaran matematika dengan pendekatan PMK.  Secara rinci tujuan 

penelitian ini adalah: 

1. Mendeskripsikan  perbedaan peningkatan kemampuan intuisi matematis 

siswa dalam pembelajaran matematika dengan pendekatan PMR 

dibandingkan dengan pendekatan PMK. 

2. Mendeskripsikan perbedaan peningkatan kemampuan intuisi matematis 

siswa berdasarkan peringkat sekolah dalam pembelajaran matematika 

dengan pendekatan PMR. 

3. Mendeskripsikan perbedaan peningkatan kemampuan intuisi matematis 

siswa berdasarkan perbedaan kategori kemampuan awal matematis dalam 

pembelajaran matematika dengan pendekatan PMR. 

4. Mengetahui apakah ada interaksi antara pendekatan pembelajaran dan 

peringkat sekolah terhadap peningkatan kemampuan intuisi matematis 

siswa. 

5. Mengetahui apakah ada interaksi antara pendekatan pembelajaran dan 

perbedaan kategori kemampuan awal matematis terhadap peningkatan 

kemampuan intuisi matematis siswa. 

6. Mendeskripsikan perbedaan peningkatan kemampuan berpikir kreatif 

matematis siswa dalam pembelajaran matematika dengan pendekatan 

PMR dibandingkan dengan pendekatan PMK. 

7. Mendeskripsikan perbedaan peningkatan kemampuan berpikir kreatif 

matematis siswa berdasarkan peringkat sekolah dalam pembelajaran 

matematika dengan pendekatan PMR. 

8. Mendeskripsikan perbedaan peningkatan kemampuan berpikir kreatif 

matematis siswa berdasarkan perbedaan kategori kemampuan awal 

matematis dalam pembelajaran matematika dengan pendekatan PMR. 
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9. Mengetahui apakah ada interaksi antara pendekatan pembelajaran dan 

peringkat sekolah terhadap peningkatan kemampuan berpikir kreatif 

matematis siswa. 

10. Mengetahui apakah ada interaksi antara pendekatan pembelajaran dan 

perbedaan kategori kemampuan awal matematis terhadap peningkatan 

kemampuan berpikir kreatif matematis siswa. 

1.4   Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan menjadi 

acuan bagi guru maupun calon guru matematika mengenai pendekatan 

pembelajaran matematika yang dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan 

intuisi matematis, dan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa. 

Penerapan pembelajaran matematika dengan pendekatan PMR bagi 

peneliti merupakan pengalaman yang berharga sehingga dapat dijadikan bahan 

pertimbangan untuk meningkatkan kemampuan intuisi matematis, dan 

kemampuan berpikir kreatif matematis siswa  pada berbagai jenjang sekolah.  

1.5  Definisi Operasional 

Untuk menghindari kesalahan penafsiran terhadap istilah-istilah yang 

digunakan pada pembahasan dan analisis selanjutnya dalam penelitian ini maka 

dituliskan definisi operasional sebagai berikut: 

1. Pendekatan pembelajaran Pendidikan Matematika Realistik (PMR) adalah 

pembelajaran matematika yang memiliki karakteristik: menggunakan 

masalah kontekstual, menggunakan model, menggunakan kontribusi 

siswa, terjadinya interaksi dalam proses pembelajaran, menggunakan 

berbagai teori belajar yang relevan, saling terkait, dan terintegrasi dengan 

topik pembelajaran lainnya.  

2. Pembelajaran matematika konvensional adalah pembelajaran matematika 

yang biasa digunakan kebanyakan guru, seperti guru menjelaskan konsep 

matematika, memberikan contoh soal, dan siswa mengerjakan soal latihan. 
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3. Kemampuan intuisi matematis adalah kemampuan siswa 

memahami/memecahkan atau mengambil keputusan/menginterpretasi 

suatu informasi atau masalah secara langsung tanpa suatu alasan penalaran 

formal. 

4. Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis adalah kemampuan berpikir yang 

mencakup kelancaran, keluwesan, keaslian, dan keterperincian siswa 

dalam mengemukakan gagasan terhadap pemecahan masalah.  

5. Kemampuan Awal Matematis adalah kemampuan matematika yang telah 

dimiliki siswa sebelum pembelajaran berlangsung, kemampuan ini diukur 

dengan memberikan tes kemampuan awal matematis yang berisikan materi 

matematika yang telah dipelajari dan yang terkait dengan materi dalam 

penelitian ini. 

6. Peringkat sekolah ditentukan berdasarkan peringkat akreditasi sekolah dari 

Badan Akreditasi Sekolah Provinsi Sumatera Selatan dengan tanggal 

penetapan 9 November 2012. Sekolah yang dilibatkan adalah SD Negeri 

dengan peringkat akreditasi A dan B.  

 

 


