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Masalah “Real/nyata” diartikan sebagai “common sense experiences” (pengalaman yang 

masuk akal); can be “imagined’ as reality by the students (dapat dibayangkan oleh siswa);

konkret menurut RME bukan hanya pada bendanya tapi pada penalarannya

REALISTIC MATHEMATICS EDUCATION (RME)

• Mathematics is a human activity
• Siswa diberikan kesempatan menemukan
kembali (Re-Invention) matematika
dengan cara dimulai dari masalah yang 
Real (nyata)

Hans Freudenthal (1905-

1990)

PENDIDIKAN MATEMATIKA REALISTIK INDONESIA (PMRI)



PRINSIP RME (Gravemeijer, 1994:90) 

a) guided reinvention and progressive mathematizing, 

Penemuan terbimbing dan matematisasi progresif (berjenjang) dengan
memperhatikan aspek matematisasi horizontal dan matematisasi
vertikal

b) didactical phenomenology, 

Fenomena/situasi/konteks yang disajikan perlu mempertimbangkan
aspek didaktik

c) self-developed models

Penemuan sendiri model atau strategi penyelesaian masalah oleh siswa
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Matematisasi Horizontal Matematisasi Vertikal

Bertujuan agar siswa menggali masalah
dan mencoba mengidentifikasi aspek
matematika yang ada pada masalah
tersebut. 

Merupaakn tahap pembentukan konsep
(pengetahuan formal)

Matematisasi horizontal bergerak dari
dunia nyata ke dalam dunia simbol

Matematisasi vertikal bergerak dalam
dunia simbol itu sendiri

Contoh aktivitas: 
pengidentifikasian, perumusan, dan
pemvisualisasian masalah dalam cara
yang berbeda-beda; pentransformasian
masalah dunia nyata ke masalah
matematika.

Contoh aktivitas:
perepresentasian hubungan-hubungan
dalam rumus, menghaluskan dan
penyesuaian model matematika, 
penggunaan model-model yang 
berbeda, perumusan model 
matematika, dan penggeneralisasian

Dalam proses pembelajaran matematika menurut RME, De Lange membagi
matematisasi menjadi dua, yaitu matematisasi horizontal dan matematisasi vertikal



Level Aktivitas berdasarkan prinsip RME 
(Gravemeijer, 1994)

The components of 

mathematisation
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Berdasarkan intensitas matematisasi

horisontal dan vertikal terdapat 4 tipe

Pendekatan Pembelajaran

Matematika

(Treffers, 1991:32)

ሽMatematisasi
Horizontal

ሽMatematisasi
Horizontal
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Terdapat 5 baris kursi, setiap baris ada 16 kursi
Di mana ditempatkan lorong sehingga memudahkan
menghitung banyak kursi seluruhnya?

3 x 14 = 42

x 10 4

3 30 12 42

…. kg

4 x 2 =  ….
4 x 20= ….

Tujuan:  Melalui
proses eksplorasi
siswa mampu
menemukan
Prosedur Perkalian
Bilangan 2 Digiti
dengan 1 Diggit

Kelas:  3 SD
Penilaian: 
Pengetahuan, 
keterampilan, sikap

Berapa banyak roda becak pada 
gambar?

Situation

Model of

Model for

Formal 
Knowledge

RPP SATU 
HALAMAN
(5 Pertemuan)



LEARNING TRAJECTORY (LINTASAN BELAJAR)
Dalam proses aktivitas pembelajaran, guru harus mengantisipasi aktivitas mental apa
saja yang muncul dari siswa dengan tetap memperhatikan tujuan pembelajaran.
Pembayangan dan antisipasi yang dilakukan tersebut disebut Hypothetical Learning
Trajectory (HLT). HLT merupakan suatu hipotesa atau prediksi bagaimana pemikiran dan
pemahaman siswa berkembang dalam aktivitas pembelajaran (Simon, 2004).

Menurut Gravemeijer (2004) HLT terdiri dari 3 komponen: 
• tujuan pembelajaran matematika bagi siswa, 

• aktivitas pembelajaran dan perangkat atau media yang digunakan dalam proses 
pembelajaran, 

• konjektur proses pembelajaran dan strategi siswa yang muncul dan dikembangkan. 

HLT for planning of instructional activities in a given classroom on a day-to-day basis

Bakker (2004): HLT merupakan hubungan antara sebuah teori pembelajaran (Instruction
Theory) dan ujicoba pengajaran (teaching experiment) yang sebenarnya. Dari hubungan
tersebut terdapat konjektur yang dapat direvisi dan dikembangkan kembali untuk
pembelajaran berikutnya.



RPP SATU HALAMAN

Kemendikbud (2019)

RPP perlu disederhanakan, yang memuat:

1. Tujuan Pembelajaran

2. Kegiatan Siswa

3. Penilaian

RPP merupakan proses refleksi guru terhadap pembelajaran.

Guru tidak menghabiskan waktu untuk masalah administrasi



Tujuan Pembelajaran

• Tujuan adalah penting dalam mencapai target perilaku dalam  kehidupan 
termasuk dalam proses belajar dan mengajar.  

• Tujuan pembelajaran yang   baik adalah yang terukur dan operasional, 
mengandung satu perilaku peserta didik yang akan diukur bukan dua atau 
lebih perilaku yang diukur. 

• Untuk memudahkan perumusan tujuan yang diharapkan sebaiknya 
berpedoman pada rumus ABCD yaitu audience, behaviour, conditioning, 
degree.  

Dengan tujuan yang jelas dan operasional akan menjadikan guru maupun 
peserta didik memiliki kejelasan apa yang harus dicapai, apa yang harus 
dilakukan untuk mencapainya, materi yang bagaimana yang akan disiapkan 
seorang guru serta bagaimana menyampaikannya akan tergambar jelas 
dalam tujuan yang spesifik tersebut.



Terdapat empat unsur pokok dalam perumusan tujuan pembelajaran, yaitu ABCD:

1. Audience

Audience berarti pendengar, yaitu siswa.

2. Behavior

Behavior adalah tingkah laku (kemampuan) yang akan dicapai setelah mengikuti
pembelajaran

3. Condition

Condition atau kondisi adalah keadaan dalam melakukan aktivitas pembelajaran, 
misalnya melakukan penyelidikan (menggunakan software GeoGebra, berbantuan
alat peraga), pengamatan, menonton video, dan menggambar

4. Degree

Degree (tingkatan) dari perilaku (kemampuan) yang akan dicapai. Misalnya, 
minimal 3 cara, sebanyak mungkin, dengan tepat



Tujuan Pembelajaran yang belum lengkap

• Melalui diskusi siswa dapat menemukan jaring-jaring kubus

• Siswa diharapkan mampu menentukan bayangan titik

• Melalui penemuan terbimbing berbantuan 6 lembar kertas post-it berbentuk 
persegi, siswa dapat menemukan berbagai bentuk jaring-jaring kubus minimal 
3 macam

• Melalui eksplorasi berbantuan geogebra siswa mampu menentukan bayangan
titik berdasarkan pencerminan terhadap sumbu koordinat dengan tepat

Tujuan Pembelajaran yang lengkap
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Terdapat 5 baris kursi, setiap baris ada 16 kursi
Di mana ditempatkan lorong sehingga memudahkan
menghitung banyak kursi seluruhnya?

3 x 14 = 42

x 10 4

3 30 12 42

…. kg

4 x 2 =  ….
4 x 20= ….

Tujuan:  Melalui
proses eksplorasi
siswa mampu
menemukan
Prosedur Perkalian
Bilangan 2 Digit 
dengan 1 Digit

Kelas:  3 SD
Penilaian: 
Pengetahuan, 
keterampilan, sikap

Berapa banyak roda becak pada 
gambar?

Situation

Model of

Model for

Formal 
Knowledge

RPP SATU 
HALAMAN
(5 Pertemuan)



MENEMUKAN GRADIEN GARIS

LEVEL AKTIVITAS DALAM BENTUK GUNENG ES (ICE BERG) 
RPP SATU 
HALAMAN

Tujuan:
Melalui proses 
eksplorasi siswa
dapat
menemukan
rumus gradian
garis melalui dua
titik

Kelas:  VIII

Penilaian: 
- Pengetahuan, 
- keterampilan, 
- sikap





RPP SATU 
HALAMAN

Oleh: Ulfa Meirida & Rahmah Johar (2020)

Pertemuan 1 Pertemuan 2



RPP SATU 
HALAMAN



RPP SATU 
HALAMAN

Oleh: Yulinar Safitri & Rika (2020)



Kegiatan P4MRI: 2007- sekarang
Sekolah Mitra: 36 SD, 5 SMP dan 1 SMA
Workshop PMRI: 52 kali (Dosen, guru, dan mahasiswa)

http://rc.lppm.unsyiah.ac.id/

https://p4mriaceh.wordpress.com/

Tahun 2019, PRP-PMRI Unsyiah mendapat nilai A

http://rc.lppm.unsyiah.ac.id/
https://p4mriaceh.wordpress.com/




Produk PRP-PMRI Unsyiah: VIDEO PEMBELAJARAN



Penutup
RPP dibuat Satu Halaman sebagai rangkuman, tapi lampirannya tetap memuat
beberapa halaman, seperti LKPD, uraian materi, panduan penggunaan alat
peraga/sumber belajar, lembar penilaian, dll.

RPP 1 halaman berguna untuk merangkum alur pembelajaran dan memudahkan
untuk memeriksa ketercapaian tujuan pembelajaran. Dengan adanya RPP 1 halaman
guru lebih kreatif dan fleksibel serta lebih terarah dalam merancang pembelajaran.

RPP 1 halaman bukan untuk dicopy paste tapi untuk ‘diutak-atik’, dirancang ulang, 
dicobakan, lalu direvisi kembali, disempurnakan lagi, dan seterusnya.

Peningkatan profesionalisme merupakan topik yang tidak ada akhirnya karena inovasi
dalam pembelajaran selalu muncul seiring dengan tantangan perubahan zaman. 


