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Abstract.  Pengembangan pengajaran yang menerapkan karakteristik Pendidikan 

Matematika Realistik Indonesia (PMRI) telah dilaksanakan di berbagai perguruan tinggi di 

Indonesia. Namun demikian, membuat kesimpulan apakah seorang guru dapat dinyatakan 

sebagai guru PMRI atau bukan merupakan isu yang masih sering diperdebatkan. 

 Fosnott (2006), seorang pakar pendidikan matematika, telah bekerjasama dengan 

ahli Realistic Mathematics Education (RME) dari Freudenthal Institute Belanda untuk 

mengembangkan RME di New York. Salah satu instrumen yang dikembangkan adalah 

instrumen yang digunakan untuk mengukur perubahan yang terjadi pada guru dalam 

menfasilitasi matematisasi, yang diukur berdasarkan tiga skala yang berbeda, yaitu pedagogy 

scale, use of context scale, mathematical content scale. 

 Dalam penelitian ini, instrumen Fosnott tersebut diadaptasi dan diuji reliabilitasnya. 

Uji reabilitas dilaksanakan dengan melibatkan dua pengamat untuk menganalisis video 

pembelajaran matematika SD Kelas 2 berdurasi dua jam pelajaran. Pengkodean yang 

mengacu pada instrumen dan analisis video dilakukan untuk merumuskan kesimpulan 

terhadap level penerapan PMRI dalam pembelajaran tersebut. Reliabilitas instrumen ini akan 

ditentukan dan revisi akan dilakukan dengan mengacu pada hasil analisis tersebut. 

 

Keywords: PMRI (Pendidikan Matematika Realistik Indonesia), pedagogy scale, use of 

context scale, mathematical content scale, reliabiltas. 

 

1. Pendahuluan 
 

Realistic Mathematics Education (RME), yang dikembangkan oleh Freudenthal pada awal tahun 70-an, 

dipandang sebagai inovasi pembelajaran yang menjanjikan dalam dunia pendidikan matematika. Dalam 

pembelajaran ini, matematika diharapkan dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa, dimana realistis 

dimaknai sebagai konteks yang berhubungan dengan pengalaman siswa maupun sesuatu yang tampak 

nyata dalam pikiran siswa (Fosnot, Dolk, Zolkower, Hersch, & Seignoret, 2006; Van den Heuvel-

Panhuizen, 2003). 

 

RME atau di Indonesia lebih dikenal sebagai Pendidikan Realistis Matematika Indonesia (PMRI) sejalan 

dengan perubahan paradigma pembelajaran yang memandang pembelajaran lebih berpusat pada siswa 

bukan guru. Perubahan tersebut menuntut peran guru sebagai teman belajar siswa bukan lagi sebagai 

sumber informasi tunggal. Siswa dipandang sebagai makhluk yang aktif dan memiliki kemampuan untuk 

membangun pengetahuannya sendiri (Sembiring, Hoogland, & Dolk, 2010). 

 

Untuk mendukung proses pembelajaran yang sesuai dengan perubahan tersebut dan sesuai dengan tujuan 

pendidikan matematika, diperlukan suatu pengembangan materi pelajaran matematika yang difokuskan 

pada aplikasi dalam kehidupan sehari-hari (kontekstual) dan disesuaikan dengan tingkat kognitif siswa, 

serta penggunaan metode evaluasi yang terintegrasi pada proses pembelajaran tidak hanya berupa tes 

pada akhir pembelajaran (formatif atau sumatif). 

 

Matematika realistik dikembangkan berdasarkan pandangan Freudenthal yang berpendapat bahwa 

matematika merupakan kegiatan manusia yang lebih menekankan aktivitas siswa untuk mencari, 

menemukan, dan membangun sendiri pengetahuan yang diperlukan sehingga pembelajaran menjadi 

terpusat pada siswa (Sembiring et al., 2010). 
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Ide utama pendekatan matematika realistik adalah siswa harus diberi kesempatan untuk menemukan 

kembali (reinvent) ide dan konsep matematika dengan bimbingan orang dewasa melalui penjelajahan 

berbagai situasi dan persoalan-persoalan dunia nyata atau real-world.  

 

Proses pengembangan konsep dan ide matematika yang dimulai dari dunia nyata inilah yang disebut 

sebagai matematisasi konsep. Dalam hal ini, proses pembelajaran lebih diutamakan dari pada hasil 

akhir. Titik awal proses belajar menekankan pada konsepsi yang sudah dikenal siswa. Hal ini disebabkan 

oleh asumsi bahwa setiap siswa memiliki konsep awal tentang ide-ide matematika. Setelah siswa terlibat 

secara bermakna dalam proses belajar, ia dapat ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi untuk secara 

aktif membangun pengetahuan baru.  

 

Matematika tidak disajikan dalam bentuk hasil jadi (a ready-made product), tetapi siswa harus belajar 

menemukan kembali konsep-konsep matematika. Siswa membentuk sendiri konsep dan prosedur 

matematika melalui penyelesaian soal yang realistik dan kontekstual. Hal ini sesuai dengan pandangan 

teori constructivism yang menyatakan bahwa pengetahuan matematika tidak dapat diajarkan oleh guru, 

melainkan harus dibangun sendiri oleh siswa (Fosnot et al., 2006) 

 

Menurut Treffers (Treffers, 1991), karakteristik RME adalah menggunakan konteks “dunia nyata”, 

model-model, produksi dan konstruksi siswa, interaktif dan keterkaitan (intertwinment) yang dijelaskan 

sebagai berikut. 

1. Menggunakan konteks “dunia nyata” 

Dalam RME, pembelajaran diawali dengan masalah kontekstual (inti) dari konsep yang sesuai dari 

situasi nyata yang dinyatakan oleh De Lange sebagai matematisasi konseptual. Melalui abstraksi dan 

formalisasi siswa akan mengembangkan konsep yang lebih komplit. Kemudian siswa dapat 

mengaplikasikan konsep-konsep matematika ke bidang baru dari dunia nyata (applied 

mathematization). Oleh karena itu, untuk menjembatani konsep-konsep matematika dengan 

pengalaman anak sehari-hari perlu diperhatikan matematisi pengalaman sehari-hari (mathematization 

of everyday experience) dan penerapan matematika dalam sehari-hari.  

Dalam konteks perlu mempertimbangkan dua aspek, yaitu: (1) kesesuaian aplikasi konteks dalam 

pengajaran dan (2) kesesuaian dampak dalam proses penemuan kembali bentuk dan model 

matematika dari soal kontekstual tersebut. Untuk mendesaian masalah kontekstual yang efektif, guru 

perlu memiliki pengetahuan yang mendalam tentang bagaimana masalah kontekstual tersebut sesuai 

dengan proses matematisasi yang akan dicapai dan bersifat mendidik.   

2. Menggunakan model-model (matematisasi)  

Aspek kedua yang paling penting dalam pendekatan RME adalah penggunaan model. Istilah model 

berkaitan dengan model situasi dan model matematik yang dikembangkan oleh siswa sendiri (self 

developed models). Peran models merupakan jembatan bagi siswa dari situasi real ke situasi abstrak 

atau dari matematika informal ke matematika formal.  

3. Menggunakan produksi dan konstruksi  

Dengan pembuatan “produksi bebas” siswa terdorong untuk melakukan refleksi pada bagian yang 

mereka anggap penting dalam proses belajar. Strategi-strategi informal siswa yang berupa prosedur 

pemecahan masalah kontekstual merupakan sumber inspirasi dalam pengembangan pembelajaran 

lebih lanjut yaitu untuk mengkonstruksi pengetahuan matematika formal.  

4. Menggunakan interaktif  

Interaksi antar siswa dengan guru merupakan hal yang mendasar dalam RME. Secara eksplisit bentuk-

bentuk interaksi yang berupa negosiasi, penjelasan, pembenaran, setuju, tidak setuju, pertanyaan atau 

refleksi digunakan untuk mencapai bentuk formal dari bentuk-bentuk informal siswa.  

5. Menggunakan keterkaitan (intertwinment)  

Dalam RME pengintegrasian unit-unit matematika adalah esensial. Jika dalam pembelajaran kita 

mengabaikan keterkaitan dengan bidang yang lain, maka akan berpengaruh pada pemecahan masalah. 

Dalam mengaplikasikan matematika, biasanya diperlukan pengetahuan yang lebih kompleks, dan 

tidak hanya aritmetika, aljabar, atau geometri tetapi juga bidang lain. 

 
Kenyataan yang terjadi di lapangan, guru tampaknya cenderung disibukkan dengan pembelajarannya 

di kelas dan tidak menyisihkan sedikit waktu untuk merefleksikan kegiatan pengajarannya, 

berdiskusi dengan teman sejawat ataupun berkonsultasi dengan pakar pendidikan untuk membenahi 
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diri. Dalam hal ini guru perlu tahu sejauhmana kemampuannya dalam menerapkan suatu metode atau 

pendekatan pembelajarannya.  

 

Oleh karena itu dalam penelitian ini, peneliti mencoba mengujicobakan suatu instrumen untuk 

menilai kemampuan-kemampuan guru di atas dengan menggunakan skala yang ditetapkan oleh 

Fosnott yaitu pedagogy scale, context scale dan content scale. Ketiga tetapan ini dinilai dapat 

digunakan sebagai alat untuk mengukur kemampuan guru yang telah dijelaskan di atas berdasarkan 

konsepsi RME terhadap guru.  

 

Menurut Fossnott, suatu pengajaran konstruktivisme yang menggunakan pendekatan RME dapat 

diukur dengan menggunakan ketiga skala berikut (Fosnot et al., 2006). 

1. Pedagogy Scale  

Dalam skala ini kemampuan guru untuk memfasilitasi konstruksi matematika siswa dinilai 

berdasarkan kriteria-kriteria berikut. 

a. Menggunakan “waktu tunggu” dalam hubungannya dengan berpikir siswa dan pengembangan 

matematika sehingga mengarah pada konstruksi matematika siswa.  

b. Bertanya yang sebenar-benarnya (genuine question) dalam hubungannya dengan berpikir siswa 

dan pengembangan matematika sehingga mengarah pada konstruksi matematika siswa.  

c. Menimbulkan teka-teki dalam hubungannya dengan berpikir siswa dan perkembangan 

matematika sehingga mengarah pada konstruksi matematika siswa.  

d. Menunggu dan memungkinkan waktu untuk berpikir setelah mengajukan satu pertanyaan yang 

menghendaki pemikiran yang mendalam daripada jawaban cepat.  

e. Menanyakan penalaran siswa dan meminta siswa lainnya mengomentari.  

f. Berusaha memfasilitasi teka-teki/bertanya-tanya di sekitar ide-ide besar, strategi-strategi yang 

bisa lebih efisien dan lain-lain.  

g. Menggunakan, memilih, dan memikirkan tentang penggunaan alat peraga dalam hubungannya 

dengan berpikir siswa.  

2. Context Scale  

Dalam skala ini penggunaan konteks realistik dan situasi-situasi yang benar-benar merupakan suatu 

masalah yang mendidik diukur berdasarkan kriteria-kriteria sebagai berikut.  

a. Guru menggunakan konteks yang sengaja dirancang sehingga membawa untuk mengembangkan 

ide-ide utama matematika, model-model dan strategi-strategi  

b. Konteks digunakan secara implisit, berpotensi pada siswa menyadari ide-ide matematika atau 

strategi-strategi yang dibangun atau konteks yang mengahlangi strategi-strategi siswa. 

c. Mengadaptasi atau memodifikasi konteks saat ia bekerja dengan siswa-siswa yang berbeda, 

dalam hubungannya dengan penalaran siswa  

3. Content Scale  

Keterampilan guru dalam mengambil keuntungan dari sebagian besar atau semua momen matematika 

serta mengambil peran proaktif dalam mengkonstruksi matematika siswa diukur berdasarkan kriteria-

kriteria sebagai berikut.  

a. Guru bertanya dan memfasilitasi diskusi di sekitar ide-ide utama matematika yang penting. 

b. Menggunakan model matematika sebagai jembatan untuk memungkinkan siswa bergerak dari 

tingkat awal mereka yaitu matematising menuju ke yang lebih formal. 

 

2. Metodologi 
 

Dalam penelitian ini, sebuah video pembelajaran matematika dianalisis oleh dua pengamat. Analisis ini 

dilaksanakan dengan mengacu pada instrumen yang diadaptasi dari instrumen yang dikembangkan oleh 

Fosnott (2006).Video yang dianalisa tersebut merupakan video pengajaran salah satu partisipan dalam 

penelitian RME. Pengajaran dirancang atas inisiatif guru tanpa adanya interfensi dari peneliti. 

Pengambilan video dilakukan oleh peneliti  di awal kegiatan penelitian sebelum diadakan workshop yang 

selanjutnya akan dibandingkan dengan video pengajaran guru setelah mengikuti workshop PMRI.  

 

Video berdurasi dua jam pelajaran yang dianalisis merupakan video pengajaran nilai tempat di Kelas 2 

SDN Ketintang 3 Surabaya. Untuk membantu siswa memahami konsep nilai tempat, guru  menggunakan 

sedotan berwarna merah, kuning dan hijau sebagai media belajar. Berdasarkan hasil pengamatan dan 

diskusi antar tim peneliti tampak bahwa video pengajaran tersebut lebih  menunjukkan peran guru 

sebagai sumber informasi. 
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Dengan mengacu pada instrumen, analisis video dilakukan oleh dua pengamat dengan melakukan 

pengamatan setiap dua menit dan diskusi antar pengamat jika diperlukan. Pengamatan secara berulang 

dengan memutar ulang video sangat dimungkinkan terjadi jika pengamat memerlukan informasi video 

pada menit-menit sebelumnya. Dalam pengamatan video setiap dua menit tersebut, koding dilakukan 

kedua pengamat untuk menunjukkan adanya perilaku guru yang sesuai dengan indikator dalam 

instrumen. 

 

Data hasil pengamatan video selanjutnya dianalisa untuk melihat reliabilitas instrumen. Koefisien 

reliabilitas instrumen dihitung menggunakan Cronbach Alpha (Gay & Airasian, 2000) adalah sebagai 

berikut: 

  

 

 

 

 

 

 

 

Untuk menjadi perhatian Instrumen memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi jika nilai koefisien yang 

diperoleh > 0,60 (Ghozali, 2002). Ada pendapat lain yang mengemukakan baik/ buruknya reliabilitas 

instrumen dapat dikonsultasikan dengan nilai r tabel. Interpretasi reliabilitas bisa juga menggunakan 

pertimbangan gambar di bawah ini 

  

 
Selanjutnya data-data dianalisis secara kualitatif. 

 

3. Hasil dan Pembahasan 
 

Bagian ini akan menyajikan hasil uji reliabilitas instrumen hasil adaptasi instrumen yang dikembangkan 

oleh Fosnott (2006) serta deskripsi singkat tentang kelebihan dan kelemahan instrumen ini. 

 

3.1. Uji Reliabilitas 

Tabel berikut ini merupakan hasil perhitungan nilai reliabilitas instrumen berdasarkan hasil penilaian 

yang dilakukan dua pengamat terhadap sebuah video pengajaran matematika SD kelas dua. 

 
Tabel 1. Hasil Perhitungan Reabilitas 

Keterangan: 

r : koefisien reliabilitas instrument (cronbach alpha) 

k : banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 


2

b : total varians butir 

2

t  : total varians 
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Berdasarkan hasil perhitungan tabel di atas, menggunakan Cronbach Alpha, diperoleh koefisien reabilitas 

instrumen sebesar -0,9. Koefisien reliabilitas tersebut menunjukkan hubungan yang negatif dan kuat 

dimana secara teori koefisien reliabilitas suatu instrumen berkisar antara 0-1 (Gay & Airasian, 2000). 

Oleh karena itu peneliti melakukan pengujian pada masing-masing butir instrumen dengan memutar 

ulang video tersebut. Berdasarkan hasil diskusi antar tim peneliti, adanya perbedaan penilain yang cukup 

signifikan antara kedua pengamat mengindikasikan nilai koefisien reliabilitas yang “janggal” tersebut.  

 

Butir indikator ke-19 yang berbunyi “Guru tidak menggunakan konteks sama sekali atau ketika konteks 

digunakan  masalahnya adalah soal cerita yang sudah umum dikerjakan di sekolah atau trivial untuk 

melihat apakah siswa dapat menerapkan operasi-operasi dan prosedur-prosedur yang telah diajarkan 

pada mereka”  mempengaruhi nilai reliabilitas yang “janggal” tersebut. Gambar 2 berikut ini 

menunjukkan perbedaan penilaian yang cukup signifikan dari kedua pengamat. 

 

 

 

 

 

 

 

Dengan melihat perbedaan tersebut, diskusi intensif antar pengamat serta tim peneliti terjadi untuk 

mengetahui penyebab perbedaan tersebut.  

 

Hasil diskusi antar pengamat dan tim peneliti tersebut memberikan klarifikasi yang jelas dari kedua 

pengamat tentang perbedaan intensitas perilaku guru. Perbedaan tersebut disebabkan oleh adanya 

perbedaan persepsi mengenai makna dari indikator tersebut. Hal ini sesuai dengan pernyataan pengamat 

pertama bahwa ia cenderung memberikan koding pada perilaku-perilaku guru yang “muncul” sehingga 

ketika indikator ke-19 yang menyatakan perilaku yang “tidak muncul” pengamat pertama cenderung 

tidak memberikan koding atau menganggap perilaku tersebut tidak terjadi padahal perilaku tersebut 

ditemukan. Selain itu, pernyataan lain pengamat pertama mengindikasikan bahwa pengamat pertama 

tidak memperhatikan penggunaan kata “atau”, yang bermakna dapat dipilih salah satu, pada kalimat 

indikator tersebut. Sementara itu, peneliti kedua pada butir indikator yang sama yaitu ke-19 menekankan 

pengamatan terhadap perilaku guru dalam penggunaan konteks yang hanya muncul selama kegiatan inti 

pembelajaran bukan penggunaan konteks dari awal sampai akhir pembelajaran. Dengan melihat 

perbedaan persepsi tersebut, pihak ketiga diluar pengamat diminta untuk menyaksikan video kemudian 

memberikan penilaian dan justifikasi terhadap intensitas perilaku pada butir indikator tersebut. 

 

Hasil justifikasi pihak ketiga tersebut memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap hasil perhitungan 

koefisien reliabilitas instrumen selanjutnya. Hasil perhitungan reliabilitas menunjukkan hubungan yang 

positif dan kuat dengan koefisien sebesar  0,7. Hal ini mengindikasikan bahwa instrumen ini memiliki 

tingkat reliabilitas yang tinggi dan selanjutnya dapat digunakan untuk mengukur level pengajaran RME 

guru. 

 

Hasil pengisian instrumen mengindikasikan bahwa pengajaran guru pada video pembelajaran yang 

diamati berada pada level 1 untuk setiap skala baik pedagogik, konteks maupun konten matematikanya. 

Hal ini berarti pengajaran yang dilakukan oleh guru merupakan pengajaran langsung/transmisi atau 

pengajaran ini tidak memfasilitasi siswa untuk mengkonstruksi pengetahuan mereka. Hal ini tampak pada 

penilaian masing-masing  pengamat yang keduanya cenderung memberikan penilaiannya pada butir-butir 

indikator level 1 seperti ditunjukkan Tabel 1 di atas. Pada  Guru menggunakan media pembelajaran 

tetapi penggunaanya untuk mengajarkan prosedur-prosedur matematika dan mendemonstrasikan konsep-

konsep dan/atau prosedur-prosedur masih terbatas. Pengajarannya juga kurang konteks atau penggunaan 

mekanis dari suatu konteks baik pekerjaan matematika yang dikerjakan sepenuhnya dalam domain 

bilangan (tanpa konteks sama sekali). Selain itu, guru juga tidak peduli terhadap ide-ide dan strategi-

strategi kritis serta contoh matematika yang muncul selama pembelajaran.  

 

3.2. Kelebihan dan Keterbatasan Instrumen 

Instrumen ini merupakan instrumen yang diadaptasi dari instrumen Fosnott. Instrumen ini dapat 

digunakan untuk mengukur level pengajaran guru dalam tiga skala (pedagogik, konteks dan konten) 

Gambar 1 Pengisian Instrumen Context 

Scale 
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berdasarkan pada aspek-aspek RME sehingga memudahkan untuk menganalisa perilaku guru. Instrumen 

ini menampilkan secara rinci indikator-indikator perilaku guru untuk setiap level pada setiap skala 

(disertai dengan contoh perilaku). Munculnya intensitas perilaku guru dapat dihitung dengan baik karena 

pengamatan video disaksikan setiap dua menit sekali.  

 

Namun kompleksitas butir-butir instrumen  yang disebutkan diatas menuntut kecermatan pengamat 

dalam memberikan penilaian. Form/bentuk fisik instrumen terdiri dari beberapa halaman sehingga 

pengamat harus menguasai seluruh butir-butir instrumen pada setiap level dari setiap skala. 

 

4. Diskusi dan Simpulan 
Perbedaan pendapat (pada butir instrumen 19) terjadi karena peneliti 1 kurang cermat dalam memahami 

kalimat indikator. Setiap kalimat indikator selalu mengindikasikan perilaku-perilaku yang muncul dalam 

pengajaran sehingga pada saat ada indikator yang sebenarnya mengindikasikan perilaku yang” tidak 

muncul” peneliti menganggap bahwa perilaku itu tidak ada dalam pengajaran. Selain itu peneliti 2 juga 

tidak memperhatikan bahwa penggunaan masalah konteks itu seharusnya dapat terjadi pada sepanjang 

pengajaran. Peneliti 2 berasumsi bahwa masalah kontekstual itu hanya muncul pada kegiatan inti saja 

sehingga intensitas munculnya perilaku 19 hanya 12 kali.  Jadi, dalam mengisi instrumen diperlukan 

kecermatan serta pemahaman terhadap indikator.  

 

Ada juga kemungkinan lain munculnya kesalahan ini disebabkan perbedaan penentuan waktu awal (dua 

menit pertama) oleh kedua peneliti pengisi instrumen. Hal tersebut dapat diatasi dengan membuat 

kesepakatan antara kedua peneliti. 

 

Berdasarkan perbedaan persepsi terhadap butir instrumen 19 tersebut, jika kalimat yang digunakan dalam 

instrumen dipisahkan menjadi dua butir yaitu a) “guru tidak menggunakan konteks sama sekali” dan b) 

“Ketika konteks digunakan masalahnya adalah soal cerita yang sudah umum dikerjakan di 

sekolah/trivial untuk melihat apakah siswa dapat menerapkan operasi-operasi dan prosedur-prosedur 

yang telah diajarkan kepada mereka” maka akan memperjelas atau mempermudah pengguna instrumen 

untuk menetapkan perilaku a) atau b) muncul dalam pengajaran guru. 

 

Hasil uji coba instrumen menunjukkan bahwa instrumen ini reliable atau layak digunakan dalam 

menentukan level pengajaran guru dengan menerapkan aspek-aspek RME. Hal ini bermanfaat dalam  

rangka memperbaiki pengajaran guru ke arah yang sesuai dengan aspek RME. 

 

Untuk menghindari kesalahan  (karena faktor kompleksitas aspek dalam  instrumen) dalam penentuan 

perilaku guru pengamat perlu memahami dengan cermat setiap butir indikator dalam instrumen yang 

digunakan. 

 

Indikator butir 19 sebaiknya dipisahkan menjadi dua butir sehingga mempermudah pengamat dalam 

menentukan munculnya perilaku “guru tidak menggunakan konteks sama sekali” dan “Ketika konteks 

digunakan masalahnya adalah soal cerita yang sudah umum dikerjakan di sekolah/trivial untuk melihat 

apakah siswa dapat menerapkan operasi-operasi dan prosedur-prosedur yang telah diajarkan kepada 

mereka”.  

 

Dalam pengisian instrumen juga diperlukan ketelitian dalam melihat durasi video untuk menghindari 

terlewatinya atau terjadinya pengulangan penentuan perilaku guru dalam pengajaran. 
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