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BAB II 

KAJIAN TEORETIS 

 

A. Belajar dan Pembelajaran  

       Menurut Slavin pengertian belajar merupakan proses perolehan kemampuan 

yang berasal dari pengalaman. Sedangkan menurut Gagne pengertian belajar 

merupakan sebuah sistem yang didalamnya terdapat berbagai unsur yang saling 

terkait sehingga menghasilkan perubahan perilaku (Anni, 2004). 

       Pengertian belajar menerut Cronbach memberikan definisi: “Learning is 

shown by a change in  behavior as a result of experience”. (Belajar adalah 

memperlihatkan perubahan dalam perilaku sebagai hasil dari pengalaman). Harold 

Spears memberikan batasan pengertian belajar sebagai: “Learning is to observe, 

to read, to initiate, to try something themselves, to listen, to follow direction”. 

(Belajar adalah mengamati, membaca, berinisiasi, mencoba sesuatu sendiri, 

mendengarkan, mengikuti petunjuk/arahan). Sedangkan Geoch, memberi batasan 

pengertian belajar sebagai: “Learning is a change in performance as a result of 

practice”. Belajar adalah perubahan dalam penampilan sebagai hasil praktek 

Sardiman (2004, hlm.20). 

       Pengertian belajar juga dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang mana 

suatu kegiatan berasal atau berubah lewat reaksi dari suatu situasi yang dihadapi, 

dengan keadaan bahwa karaktarestik-karaktarestik dari perubahan aktivitas 

tersebut tidak dapat dijelaskan dengan dasar kecenderungan-kecenderungan reaksi 

asli, kematangan, atau perubahan sementara dari organisme Jogiyanto (2006, 

hlm.12). 

       Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang telah dikemukakan di atas dapat 

disimpulkan bahwa belajar merupakan sebuah sistem yang berperan penting dalam 

kehidupan dan juga belajar mengamati mencoba sesuatu dengan kemampuan 

sendiri dari suatu aktivitas tertentu dalam pembelajaran. Belajar adalah mengamati, 

membaca, mencoba segala sesuatu dengan kepercayaan sendiri atau kemampuan 

sendiri, mendengarkan penjelasan, serta mengikuti arahan yang harus dituju.  
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B. Pengertian Model Pembelajaran 

       Joyce (dalam Ahmadi dan Amri, 2011, hlm.7-8) menyatakan model 

pembelajaran adalah suatu perencanan atau suatu pola yang digunakan sebagai 

pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam 

tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran termasuk di 

dalamnya buku-buku, film, komputer, kurikulum dan lain-lain. Selanjutnya Joyce 

menyatakan bahwa setiap model pembelajaran mengarahkan kita ke dalam 

mendesain rupa sehingga tujuan pembelajaran tercapai.  

       Adapun Soekamto (dalam Ahmadi dan Amri, 2011, hlm. 8) mengemukakan 

maksud dari model pembelajaran adalah “Kerangka konseptual yang melukiskan 

prosedur yang sistematik dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk 

mencapai tujuan belajar tertentu, dan berfungsi sebagai pedoman bagi para 

perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan aktivitas belajar 

mengajar.” Dengan demikian aktivitas pembelajaran bener-bener merupakan 

kegiatan bertujuan yang tertata secara sistematik. Hal ini sejalan dengan apa yang 

dikemukakan oleh Eggen dan Kauchak bahwa model pembelajaran memberikan 

kerangka dan arah bagi guru untuk mengajar. Selain ciri-ciri khusus pada suatu 

model pembelajaran menurut Nieveen (dalam  Ahmadi, dan Amri, 2011, hlm.8) 

suatu model pembelajaran dikatakan baik jika memenuhi kreteria sebaai berikut: 

Pertama, Valid. Aspek validitas dikaitkan dengan dua hal yaitu: (1) apakah model 

yang dikembangkan didasarkan pada rasional teoritik yang kuat; dan (2) apakah 

ada konsistensi internal. Kedua, Praktis. Aspek kepraktisan hanya dapat dipenuhi 

jika: (1) para ahli dan praktisi menyatakan bahwa apa yang dikembangkan dapat 

diterapkan; dan (2) kenyataan menunjukkan bahwa apa yang dikembangkan 

tersebut dapat diterapkan. Ketiga, Efektif. Berkaitan dengan efektivitas ini, 

Nieveen memberikan parameter sebagai berikut: (1) ahli dan praktisi berdasar 

pengalamannya menyatakan bahwa model tersebut efektif; dan (2) secara 

operasional model tersebut memberikan hasil sesuai dengan yang diharapkan.  

       Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran 

dapat diartikan sebagai prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman 

belajar untuk mencapai tujuan belajar. Dapat juga diartikan suatu pendekatan yang 

digunakan dalam kegiatan pembelajaran. 
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C. Pendekatan Pembelajaran RME (Realistic Mathematics Education)  

       Suyitno (2006, hlm. 36) mengatakan RME  (Realistic Mathematics Education) 

merupakan model pembelajaran matematika di sekolah yang bertitik tolak dari hal-

hal yang real bagi kehidupan siswa sedangkan Zainuri juga mengatakan 

Matematika Realistik yang dimaksud dalam hal ini adalah Matematika sekolah 

yang dilaksanakan dengan menempatkan realitas dan pengalaman siswa sebagai 

titik awal pembelajaran.  

       Menurut Gravemeijer (1990, hlm.90) terdapat tiga prinsip dalam Realistic 

Mathematics Education “RME” yaitu sebagai berikut: 

a. Melalui topik-topik yang disajikan siswa harus diberi kesempatan untuk 

mengalami sendiri yang sama sebagaimana konsep matematika ditemukan.  

b. Topik-topik matematika disajikan atas dua pertimbangan yaitu aplikasinya 

serta kontribusinya untuk pengembangan konsep matematika selanjutnya. 

c. Peran Self develop models merupakan jembatan bagi siswa dari situasi real ke 

siatuasi konkrit atau dari matematika informal ke bentuk formal, artinya siswa 

membuat sendiri dalam menyelesaikan masalah.  

       Menurut Treffers (dalam Suharta, 2001, hlm.3-5) karakteristik Realistic 

Mathematics Education “RME” adalah menggunakan dunia nyata, model-model, 

produksi dan konstruksi siswa, interaktif dan keterkaitan “intertwinment” unit 

belajar. Penjelasan masing-masing karakteristik adalah sebagai berikut: 

1) Menggunakan dunia nyata  

       Pembelajaran matematika tidak dimulai dari sistem formal, tetapi diawali 

dengan masalah kontekstual “dunia nyata”, dimana dalam hal ini siswa 

menggunakan pengalaman sebelumnya secara langsung 

2) Menggunakan model-model  
       Istilah model berkaitan dengan model situasi dan model matematika yang 

dikembangkan oleh siswa sendiri “self develope models”, peran self develope 

models merupakan jembatan bagi siswa dari situasi konkrit ke situasi abstrak atau 

dari situasi informal ke situasi formal. 
3) Menggunakan produksi dan konstruksi siswa  

       Siswa memiliki kesempatan untuk mengembangkan strategi-strategi informal 

dalam memecahkan masalah yang dapat mengarahkan pada pengkonstruksian 
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prosedur-prosedur pemecahan. Dengan produksi dan konstruksi, siswa terdorong 

untuk melakukan fleksi pada bagian yang siswa anggap penting dalam proses 

belajar. Dengan bimbingan guru, siswa diharapkan dapat menemukan kembali 

konsep matematika dalam bentuk formal. 

4) Menggunakan interaktif  

       Interaksi antar siswa dan dengan guru merupakan hal yang sangat mendasar 

dalam proses pembelajaran matematika realistis. 

5) Keterkaitan “Intertwinment” unit belajar  
       Dalam pembelajaran matematika realistis, unit-unit matematika berupa 

fenomena-fenomena belajar saling berkaitan dan sangat diperlukan sekali. Dengan 

keterkaitan ini akan memudahkan siswa dalam proses pemecahan masalah. 

       Treffers mengemukakan pendepatnya tentang kelebihan dan kekurangan dari 

pendekatan pembelajaran RME (Realistic Mathematics Education) yaitu: 

a) Kelebihan :  

(1) Karena membangun sendiri pengetahuannya, maka siswa tidak pernah lupa. 

(2) Suasana dalam proses pembelajaran menyenangkan karena menggunakan 

realitas kehidupan, sehingga siswa tidak cepat bosan untuk belajar matematika. 

(3) Siswa merasa dihargai dan semakin terbuka, karena sikap belajar siswa ada 

nilainya. 

(4) Memupuk kerjasama dalam kelompok  

(5) Melatih keberanian siswa karena siswa harus menjelaskan jawabannya. 

(6) Melatih siswa untuk terbiasa berfikir dan mengemukakan pendapat. 

(7) Mendidik budi pekerti. 

b) Kekurangan :  

(1) Karena sudah terbiasa diberi informasi terlebih dahulu maka siswa masih 

kesulitan dalam menentukan sendiri jawabannya 

(2)  Membutuhkan waktu yang lama. 

(3) Siswa yang pandai kadang tidak sabar menanti jawabannya terhadap teman 

yang belum selesai 

(4) Membutuhkan alat peraga yang sesuai dengan situasi pembelajaran saat itu 

(5) Belum ada pedoman penilaian sehingga guru merasa kesal dalam 

evaluasi/memberi nilai. 
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       Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pendekatan 

pembelajaran RME adalah suatu sarana pembelajaran untuk membantu keaktifan 

siswa dalam belajar dan juga mengemukakan pendapat dengan mengkaitkan 

pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari.  

 

D. Model Pembelajaran Konvensional  

       Menurut Ahmadi (dalam Widiantari, 2012, hlm. 24) “Model pembelajaran 

konvensional menyandarkan pada hafalan belaka, penyampain informasi lebih 

banyak dilakukan oleh guru, siswa secara pasif menerima informasi, pembelajaran 

sangat abstrak dan teoritis serta tidak bersadar pada realitas 

kehidupan,  memberikan hanya tumpukan beragam informasi kepada siswa, 

cenderung fokus pada bidang tertentu, waktu belajar siswa sebagaian besar 

digunakan untuk mengerjakan buku tugas, mendengar ceramah guru, dan mengisi 

latihan (kerja individual)”. Sedangkan menurut Santyasa (dalam Widiantari, 2012) 

model pembelajaran konvensional adalah “pembelajaran yang lazim atau sudah 

biasa diterapkan, seperti kegiatan sehari-hari di kelas oleh guru. Desain 

pembelajaran bersifat linear  dan dirancang part to whole”. 

       Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran konvensional adalah pembelajaran yang sudah biasa dilakukan oleh 

guru di kelas, pembelajaran berlangsung terpusat pada guru sebagai pusat 

informasi, dan siswa hanya menerima materi secara pasif. 

 

E. Kemampuan Berpikir Kritis Matematis  

       Kemampuan berpikir kritis matematis merupakan kemampuan dasar yang 

harus dimiliki setiap individu. Berpikir kritis adalah mode berpikir mengenai hal, 

substansi atau masalah apa saja dimana si pemikir meningkatkan kualitas 

pemikirannya dengan menangani secara terampil struktur-struktur yang melekat 

dalam pemikiran dan menerapkan standar-standar intelektual padanya. Jadi dari 

kutipan diatas dapat kita ketahui bahwa berpikir kritis dapat meningkatkan kualitas 

si pemikir dalam menyelesaikan suatu permasalahan secara terampil, rinci dan 

teliti serta hasil dari kegiatan tersebut dapat mengeksplor kemampuan berpikir 
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dengan menerapkan atau mengaplikasikan semua ide-ide standar intelektual yang 

dimilikinya (Fisher, 2009).  

Watson dan Glasser mengungkapkan berpikir kritis memainkan peranan yang 

penting dalam banyak macam pekerjaan,  khususnya pekerjaan-pekerjaan yang 

memerlukan ketelitian dan berpikir analitis. Dari ungkapan Watson dan Glaser 

dapat disimpulkan bahwa dengan kemampuan berpikir kritis kita dapat 

menyelesaikan pekerjaan yang memerlukan ketelitian dan pemikiran yang analitis 

karena berpikir kritis memiliki peranan yang penting dalam hal-hal tersebut. 

       Selanjutnya (Ennis, 1989, hlm. 55-56) mengidentifikasi dua belas indikator 

berpikir kritis yang dikelompokkan dalam lima besar aktifitas sebagai berikut: 

1. Memberikan penjelasan sederhana, yang berisi: memfokuskan pertanyaan, 

menganalisis pertanyaan dan bertanya, serta menjawab pertanyaan tentang 

suatu penjelasan atau pernyataan. 

2. Membangun keterampilan dasar, yang terdiri atas mempertimbangkan apakah 

sumber dapat dipercaya atau tidak dan mengamati serta mempertimbangkan 

suatu laporan hasil observasi. 

3. Menyimpulkan, yang terdiri atas kegiatan mendeduksi atau 

mempertimbangkan hasil deduksi, meninduksi atau mempertimbangkan hasil 

induksi, dan membuat serta menentukan nilai pertimbangan. 

4. Memberikan penjelasan lanjut, yang terdiri atas mengidentifikasi istilah-istilah 

dan definisi pertimbangan dan juga dimensi, serta mengidentifikasi asumsi. 

5. Mengatur strategi dan teknik, yang terdiri atas menentukan tindakan dan 

berinteraksi dengan orang lain. Indikator-indikator tersebut dalam prakteknya 

dapat bersatu padu membentuk sebuah kegiatan atau terpisah-pisah hanya 

beberapa indikator saja. 

       Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan berpikir kritis merupakan 

kemampuan yang sangat penting dalam suatu permasalahan tertentu. Dalam 

kehidupan bermasyarakat manusia selalu dihadapkan dengan berbagai macam 

persoalan yang membutuhkan penyelesaian yang sangat rinci dan juga tepat. 

Karena begitu pentingnya, berpikir kritis pada umumnya dianggap sebagai tujuan 
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utama atau tujuan penting dari pembelajaran khususnya bagi siswa. Dan siswa bisa 

mengatur strategi untuk berinteraksi dengan orang lain.  

F. Self Efficacy Matematis 

      Menurut (Bandura, 1994) mengemukakan bahwa self efficacy merupakan 

perasaan seseorang terhadap kecukupan, efisiensi, dan kompetensinya dalam 

menghadapi kehidupan sehari-hari. Dengan menemukan dan mempertahankan 

standar performansi, maka seseorang dapat meningkatkan self efficacy yang 

dimilikinya, dan kegagalan untuk menemukan dan mempertahankan performasi 

tersebut akan mengurangi self efficacy yang dimilikinya itu. 

       Indikator self efficacy menurut Sumarmo. U pada tahun 2016 adalah: 

1. Mampu mengatasi masalah yang dihadapi  

2. Yakin akan keberhasilan dirinya 

3. Berani menghadapi tantangan  

4. Berani mengambil resiko  

5. Menyadari kekuatan dan kelemahan dirinya  

6. Mampu berinteraksi dengan orang lain 

7. Tangguh atau tidak mudah menyerah  

       Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa self efficacy adalah 

kepercayaan individu atas kemampuannya dalam menghadapi dan mengatur 

kehidupannya yang berkaitan dengan penilaian individu atas kecukupan, efisiensi, 

kompetensinya dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. 

 

G. Kerangka Pemikiran        

       Kerangka pemikiran merupakan kerangka logis yang mendudukkan masalah 

penelitian di dalam kerangka teoretis yang relevan, juga ditunjang oleh penelitian 

terdahulu.  

       Pembelajaran yang berpusat pada guru biasa diindikasikan sebagai salah satu 

penyebab kurang berpikir kritis matematis siswa. Model yang dapat menumbukan 

kemampuan berpikir kritis matematis siswa dengan pembelajaran yang bermakna. 

Salah satunya yaitu model pembelajaran RME (Realistic Mathematucs Education). 

Menurut Lambiotte (dalam Huda, 2013, hlm. 213) menyatakan, “Salah satu 
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strategi pembelajaran dimana siswa bekerja secara berpasangan dan bergantian 

secara lisan dalam mengikhtisiarkan bagian-bagian materi yang dipelajari”. 

       Pelajaran matematika menghadapkan siswa pada permasalahan yang 

memerlukan kecermatan dan ketelitian dalam memecahkan suatu persoalan 

matematika. Untuk memecahkan persoalan matematika tersebut diperlukan 

kemampuan-kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh para siswa agar dapat 

menghasilkan jawaban-jawaban yang tepat dan kesimpulan yang logis.  

       Kemampuan dasar yang harus dimiliki siswa adalah kemampuan berpikir 

kritis matematis. Siswa yang memiliki kemampuan berpikir kritis matematis dapat 

meningkatkan potensi intelektualnya, dan juga  rasa percaya diri dalam 

menyelesaikan persoalan matematika, tidak hanya itu siswa tidak akan takut dan 

ragu ketika dihadapkan pada masalah nyata dikehidupan sehari-hari. Dalam hal ini 

model pembelajaran RME, kemampuan berpikir kritis matematis dan self efficacy 

saling terkait satu sama lain sesuai dengan kerangka pemikiran penelitian yang 

dituangkan dalam bentuk bagan pada gambar pada halaman berikut ini.  

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 
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H. Asumsi  

       Asumsi merupakan titik tolak pemikiran yang kebenarannya diterima peneliti. 

Asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

1. Model pembelajaran yang tepat akan mempengaruhi kemampuan berpikir kritis 

matematis siswa.  

2. Pembelajaran matematika dengan pendekatan RME berpengaruh terhadap 

kemampuan berpikir kritis matematis siswa.  

 

I. Hipotesis  

       Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat 

praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. 

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Kemampuan berfikir kritis matematis siswa yang memperoleh pembelajaran 

RME (Realistic Mathematics Education lebih tinggi dari pada siswa yang 

memperoleh model pembelajaran konvensional.  

2. Kemampuan self efficacy matematis siswa yang memperoleh pendekatan 

pembelajaran RME (Realistic Mathematics Education) lebih baik daripada 

siswa yang memperoleh pembelajaran konvensional.  

3. Terdapat korelasi antara kemampuan berfikir kritis matematis dan self efficacy 

siswa yang memperoleh pendekatan pembelajaran RME (Realistic 

Mathematics Education).  


