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A. Sekilas Pembelajaran 

Matematika Realistik 

Pembelajaran Matematika 

Realistik atau Realistic Mathematics 

Education (selanjutnya akan disebut 

RME) pertama kali berkembang di 

Belanda sejak awal tahun 70-an 

(Van den Heuvel-Panhuizen, 2000). 

Pengembang pertama RME adalah 

Freudenthal dan kawan-kawan dari 

Freudenthal Institute. Menurut 

Freudenthal, matematika harus 

dikaitkan dengan realitas, pengala-

man siswa dan relevan dengan 

kehidupan masyarakat, sehingga 

memiliki nilai kemanusiaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selain itu, Freudenthal 

berpendapat bahwa matematika 

sebaiknya tidak dipandang  seba-

gai suatu bahan ajar yang harus 

ditransfer kepada siswa dalam 

bentuk jadi, tetapi harus dipandang 

sebagai suatu aktivitas manusia 

(human activity). Pembelajaran 

matematika sebaiknya dilakukan 

dengan memberi kesempatan 

seluas-luasnya kepada siswa untuk 

mencoba menemukan sendiri 

melalui bantuan tertentu dari guru. 

Freudenthal mengatakan kegiatan 

seperti ini disebut guided 

reinvention, yakni suatu kegiatan 
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yang mendorong anak untuk 

menemukan prinsip, konsep, atau 

rumus-rumus matematika melalui 

kegiatan pembelajaran yang secara 

khusus dirancang bahan ajarnya 

oleh guru. Oleh karena itu, yang 

terpenting pembelajaran matematika 

tidaklah terletak pada matematika 

sebagai suatu sistem tertutup yang 

kaku, tetapi pada aktivitasnya yang 

lebih dikenal sebagai suatu proses 

matematisasi (process of mathema-

tization) (Van den Heuvel-

Panhuizen, 2000).  

Treffers (dalam van den 

Heuvel-Panhuizen, 2000) memfor-

mulasikan ide dua jenis proses 

matematisasi, dalam konteks pendi-

dikan matematika, yaitu matema-

tisasi horizontal dan vertikal. Dalam 

proses matematisasi horizontal, 

siswa akan sampai pada 

mathematical tools seperti konsep, 

prinsip, algoritma, atau rumus yang 

dapat digunakan untuk membantu 

mengorganisasi serta memecahkan 

permasalahan yang didesain terkait 

dengan konteks kehidupan sehari-

hari. Matematisasi vertikal adalah 

suatu proses mengorganisasikan 

kembali yang terjadi dalam sistem 

matematika sendiri, misalnya 

menemukan suatu keterkaitan antara 

beberapa konsep dan strategi serta 

mencoba menerapkannya dalam 

menyelesaikan masalah yang 

diberikan. Oleh karena itu, 

matematisasi horizontal memuat 

suatu proses yang dimulai dari 

dunia real menuju dunia simbol, 

sedangkan matematisasi vertikal 

adalah suatu proses perpindahan 

dalam dunia simbol itu sendiri. 

Menurut Freudenthal, kedua 

proses matematisasi ini tidak bisa 

dipandang secara sendiri-sendiri, 

tetapi merupakan suatu kesatuan 

yang memiliki kepentingan yang 

sama dalam proses pembelajaran 

matematika.  

Menurut Van den Heuvel-

Panhuizen (2000), meskipun jelas 

tentang pernyataan matematika 

horizontal dan vertikal, RME 

dikenal sebagai ‘real-world 

mathematics education’. Kata-kata 

realistik terjadi penafsiran yang 

salah di luar Belanda, padahal 

yang dimaksud realistik dalam 

RME menekankan kepada  perma-

salahan yang dapat dibayangkan 

oleh siswa, membuat siswa dapat 

membayangkan situasi real dalam 

pikirannya.  

Menurut Van den Heuvel-

Panhuizen (2000), RME 

mencerminkan suatu pandangan 

tentang matematika sebagai 

sebuah subject matter, bagaimana 

anak belajar matematika, dan 

bagaimana matematika seharusnya 

diajarkan. Pandangan ini terurai 

dalam enam karakteristik RME 

yang akan diuraikan berikut ini.  

Prinsip Aktivitas. Menurut 

Freudenthal, karena ide proses 

matematisasi berkaitan erat 

dengan pandangan bahwa 

matematika merupakan aktivitas 

manusia, maka cara terbaik untuk 

mempelajari matematika adalah 

melalui doing yakni dengan 
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mengerjakan masalah-masalah yang 

dirancang secara khusus. Anak tidak 

dipandang sebagai individu yang 

hanya siap menerima secara pasif 

konsep-konsep matematika dalam 

bentuk jadi, tetapi harus diperla-

kukan sebagai siswa aktif dalam 

keseluruhan proses pendidikan 

sehingga mereka mampu mengem-

bangkan sejumlah mathematical 

tools yang menginspirasi mereka. 

Menurut Freudenthal penggunaan 

struktur kurikulum yang member-

kan matematika dalam bentuk jadi 

merupakan anti didaktik.  

Prinsip Realitas. Seperti halnya 

dalam pendekatan pembelajaran 

matematika pada umumnya, tujuan 

utama RME adalah agar siswa 

mampu mengaplikasikan matema-

tika. Tujuan pembelajaran matema-

tika yang paling utama adalah agar 

siswa mampu menggunakan 

matematika yang mereka pahami 

untuk menyelesaikan masalah yang 

dihadapi. Dengan demikian siswa 

harus belajar matematika sebagai 

sesuatu yang bermanfaat (Freuden-

thal dalam Van den Heuvel-

Panhuizen, 2000).  Dalam RME, 

prinsip realitas ini tidak hanya 

dikembangkan pada tahap ahir dari 

suatu proses pembelajaran 

melainkan dipandang sebagai suatu 

sumber untuk belajar matematika. 

Karena matematika tumbuh dari 

matematisasi realitas, maka 

selayaknya belajar matematikapun 

harus diawali dengan proses 

matematisasi realitas. Oleh karena 

itu, sambil siswa bekerja dalam 

konteks permasalahan, mereka 

dapat mengembangkan matema-

tika dan memahaminya. 

Prinsip Pentahapan Pemaha-

man. Proses belajar matematika 

mencakup berbagai tahapan 

pemahaman mulai dari pengem-

bangan kemampuan menemukan 

solusi informal yang berkaitan 

dengan konteks, menemukan 

rumus dan skematisasi, sampai 

menemukan prinsip-prinsip yang 

saling terkait. Kondisi untuk 

sampai pada tahap pemahaman 

selanjutnya menuntut adanya 

kemampuan untuk merefleksi 

tugas-tugas matematika yang telah 

diselesaikan. Aspek refleksi ini 

dapat terungkap melalui kegiatan 

yang melibatkan proses interaksi. 

Model-model yang dikembangkan 

oleh siswa pada proses selanjutnya 

akan menjadi modal utama 

sebagai jembatan antara tahap 

informal, konteks matematika 

yang berkaitan dan tahap matema-

tika formal. Sampai menemukan 

jembatan antara informal dan 

formal, mengganti model dalam 

bentuk ‘model of’ dalam situasi 

khusus ke ‘model for’ dari semua 

bentuk yang ekivalen.  

Prinsip Intertwinement. 

Karakteristik dari RME dalam 

kaitannya dengan matematika 

sebagai bahan ajar, adalah bahwa 

matematika tidak dipandang 

sebagai suatu bahan ajar yang 

terpisah-pisah. Oleh karena itu, 

menyelesaikan suatu masalah 

matematika yang kaya-konteks 
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mengandung arti bahwa siswa 

memiliki kesempatan untuk menera-

pkan berbagai konsep, rumus, 

prinsip, serta pemahaman secara 

saling berkaitan satu sama lain.  

Prinsip Interaksi. Dalam RME, 

proses belajar matematika dipan-

dang sebagai suatu aktivitas sosial. 

Siswa diberi kesempatan untuk 

melakukan tukar pengalaman, 

strategi penyelesaian, serta temuan 

lainnya di antara sesama mereka. 

Dengan mendengarkan apa yang 

ditemukan orang lain serta 

mendiskusikannya, siswa dimung-

kinkan untuk meningkatkan strategi 

yang mereka temukan sendiri. 

Dengan demikian, interaksi 

memungkinkan siswa untuk 

melakukan refleksi yang pada 

ahirnya akan mendorong mereka 

pada perolehan pemahaman yang 

lebih tinggi dari sebelumnya. Siswa 

dapat menyelesaikan masalah 

dengan cara yang berbeda sesuai 

dengan level pemahamannya.  

Prinsip Bimbingan. Salah satu 

prinsip kunci yang diajukan 

Freudenthal dalam pembelajaran 

matematika adalah perlunya 

bimbingan agar siswa mampu 

menemukan kembali matematika. 

Implikasi dari pandangan ini adalah 

bahwa baik guru maupun program 

pendidikan memegang peran yang 

sangat vital dalam proses bagaimana 

siswa memperoleh pengetahuan.  

Ada tiga prinsip kunci RME 

(Gravemeijer, 1994:90), yaitu 

Guided re-invention, Didactical 

Phenomenology dan Self-delevo-

ped Model. 

Guided Reinvention. Membe-

rikan kesempatan bagi siswa untuk 

melakukan matematisasi dengan 

masalah kontekstual yang realistik 

bagi siswa dengan bantuan guru. 

Penemuan kembali dapat juga 

diinsprasi oleh proses solusi 

informal. Siswa didorong atau 

ditantang untuk aktif bekerja 

bahkan diharapkan dapat 

mengkonstruksi atau membangun 

sendiri pengetahuan yang akan 

diperolehnya. Pembelajaran tidak 

dimulai dari sifat-sifat atau 

definisi atau teorema dan 

selanjutnya diikuti contoh-contoh, 

tetapi dimulai dengan masalah 

kontekstual atau real/nyata yang 

selanjutnya melalui aktivitas siswa 

diharapkan dapat ditemukan sifat, 

definisi, teorema, ataupun aturan 

oleh siswa sendiri. 

Didactical Phenomenology 

atau fenomena didaktik. Topik-

topik matematika disajikan atas 

dasar aplikasinya dan kontribusi-

nya bagi perkembangan matema-

tika. Pembelajaran matematika 

yang cenderung berorientasi 

kepada memberi informasi atau 

memberitahu siswa dan memakai 

matematika yang sudah siap pakai 

untuk memecahkan masalah, di-

ubah dengan menjadikan masalah 

sebagai sarana utama untuk 

mengawali pembelajaran sehingga 

memungkinkan siswa dengan ca-

ranya sendiri mencoba memecah-

kannya. Dalam memecahkan 
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masalah tersebut, siswa diharapkan 

dapat melangkah ke arah matema-

tisasi horizontal dan matematisasi 

vertikal. Pencapaian matematisasi 

horizontal ini, sangat mungkin 

dilakukan melalui langkah-langkah 

informal sebelum sampai kepada 

matematika yang lebih formal. 

Dalam hal ini, siswa diharapkan 

dalam memecahkan masalah dapat 

melangkah ke arah pemikiran mate-

matika sehingga akan mereka 

temukan atau mereka bangun 

sendiri sifat-sifat atau definisi atau 

teorema matematika tertentu 

(matematisasi horizontal), kemudian 

ditingkatkan aspek matematisasinya 

(matematisasi vertikal). Proses ma-

tematisasi horizontal-vertikal inilah 

yang diharapkan dapat memberi 

kemungkinan siswa lebih mudah 

memahami matematika yang 

berobyek abstrak. Dengan masalah 

kontekstual yang diberikan pada 

awal pembelajaran seperti tersebut 

di atas, dimungkinkan banyak/ 

beraneka ragam cara yang diguna-

kan atau ditemukan siswa dalam 

menyelesaikan masalah. Dengan 

demikian, siswa mulai dibiasakan 

untuk bebas berpikir dan berani 

berpendapat, karena cara yang 

digunakan siswa satu dengan yang 

lain berbeda atau bahkan mungkin 

berbeda dengan pemikiran guru, 

tetapi cara itu benar dan hasilnya 

juga benar. Ini suatu fenomena 

didaktik. Dengan memperhatikan 

fenomena didaktik yang ada di 

dalam kelas, maka akan terbentuk 

proses pembelajaran matematika 

yang tidak lagi berorientasi pada 

guru, tetapi diubah atau beralih 

kepada pembelajaran matematika 

yang berorientasi pada siswa atau 

bahkan berorientasi pada masalah 

(Marpaung, 2001). 

Self-delevoped models atau 

model dibangun sendiri oleh 

siswa. Pada waktu siswa 

mengerjakan masalah kontekstual, 

siswa mengembangkan suatu 

model. Model ini diharapkan 

dibangun sendiri oleh siswa, baik 

dalam proses matematisasi hori-

sontal ataupun vertikal. Kebebasan 

yang diberikan kepada siswa 

untuk memecahkan masalah 

secara mandiri atau kelompok, 

dengan sendirinya akan memung-

kinkan munculnya berbagai model 

pemecahan masalah buatan siswa. 

Pertama-tama model yang diberi-

kan adalah model yang familiar 

dengan situasi siswa. Diharapkan 

terjadi urutan ”situasi nyata” 

menuju ke ”model dari situasi itu” 

menuju ke ”model kearah formal” 

selanjutnya ke ”pengetahuan 

formal”. Menurut Soejadi (2001), 

inilah yang disebut ”bottom up” 

dan merupakan prinsip RME yang 

disebut ”Self-delevoped Models”. 

 

B. Asesmen dalam Pembelajaran 

Matematika Realistik 

1. Pengertian Asesmen 

Dalam proses pembelajar-

an asesmen (penilaian) 

merupakan bagian yang sangat 

penting dan tidak bisa 

dipisahkan. Dalam RME tujuan 
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utama dari asesmen adalah untuk 

meningkatkan kualitas pembela-

jaran, bukan sekedar untuk 

penentuan skor. Penilaian 

(asesmen) adalah pene-rapan 

berbagai cara dan penggu-naan 

beragam alat penilaian untuk 

memperoleh informasi tentang 

hasil belajar peserta didik atau 

ketercapaian kompetensi (rang-

kaian kemampuan) siswa. Proses 

dari asesmen biasanya memerlu-

kan tingkat pemikiran analitis 

lebih tinggi daripada pengukuran 

kemampuan biasa. Menurut 

Gardner (dalam De Lange dan 

Verhage, 2000) asesmen 

didefinisikan sebagai suatu 

strategi dalam proses pemecahan 

masalah pembelajar-an melalui 

berbagai cara pengumpulan dan 

penganalisisan informasi untuk 

pengambilan keputusan berkaitan 

dengan semua aspek pembelaja-

ran. Asesmen dalam pembelaja-

ran matematika realistik harus 

berbeda dengan pemebalajaran 

matematika lainnya. Karena 

terkait dengan karakteristik dan 

prinsip RME seperti yang 

disampaikan di atas. 

2. Prinsip Asesmen dalam RME 

Dalam Pembelajaran Mate-

matika Realistik, seperti telah 

dikemukakan di atas, harus 

memuat prinsip-prinsip RME, 

maka muncul masalah yang sulit 

dipecahkan terutama berkaitan 

dengan proses asesmen proses 

dan hasil belajar siswa. Karena 

dalam pendekatan RME 

penggunaan konteks memegang 

peranan penting, maka dalam 

proses asesmennya aspek 

tersebut tidak mungkin 

terlewatkan. Hal ini tampaknya 

sangat sederhana, akan tetapi 

jika kita lihat volume kerja 

yang harus dilakukan guru dan 

siswa maka kesederhanaan 

tersebut berubah jadi sesuatu 

yang berat. Untuk itu 

diperlukan suatu strategi agar 

guru tidak kehabisan stok 

permasalahan kontekstual yang 

sesuai. Apabila kumpulan 

permasalahan kontekstual telah 

tersedia, masalah selanjutnya 

yang muncul adalah bagaimana 

cara mendesain suatu masalah 

yang dapat digunakan secara 

fair dan berimbang untuk 

semua siswa. Selain itu bagai-

mana pula caranya memberikan 

penilaian (grading) kepada 

siswa sebagai hasil belajar 

mereka. Dengan demikian, 

secara umum terdapat tiga 

permasalahan utama menyang-

kut asesmen hasil pembelajaran 

yaitu: (1) bagaimana memper-

oleh situasi kontekstual orisinal 

sebagai bahan utama untuk 

melaksanakan asesmen? (2) 

bagaimana cara mendesain alat 

asesmen yang mampu 

mereflek-sikan proses dan hasil 

belajar siswa? dan (3) 

bagaimana mengases hasil 

pekerjaan siswa?  

Menurut de Lange (dalam 

De Lange dan Verhage, 2000) 
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terdapat lima prinsip utama yang 

melandasi asesmen dalam pem-

belajaran matematika, kelima 

prinsip tersebut adalah sebagai 

berikut.  

Prinsip pertama bahwa 

tujuan utama dari tes atau 

pengetesan adalah untuk 

memperbaiki pembelajaran dan 

hasil belajar. Ini berarti asesmen 

harus mengukur siswa selama 

proses belajar mengajar berlang-

sung dalam satuan pelajaran. 

Walaupun ide ini bukan hal yang 

baru, akan tetapi maknanya 

sering disalahartikan dalam pro-

ses belajar mengajar. Asesmen 

seringkali dipandang sebagai 

produk akhir dari suatu proses 

pembelajaran yang tujuan utama-

nya untuk memberikan penilaian 

bagi masing-masing siswa. Mak-

na yang sebenarnya dari asesmen 

tidak hanya menyangkut penye-

dian informasi tentang hasil 

belajar dalam bentuk nilai, akan 

tetapi yang terpenting adalah 

adanya umpan balik tentang 

proses belajar yang telah terjadi.  

Prinsip kedua adalah metode 

asesmen harus dirancang sedemi-

kian rupa sehingga memungkin-

kan siswa mampu mendemons-

trasikan apa yang mereka ketahui 

bukan mengungkap apa yang 

tidak diketahui. Seringkali 

asesmen diartiakan sebagai 

upaya untuk mengungkap aspek-

aspek yang belum diketahui 

siswa. Pendekatan yang 

digunakan lebih bersifat negatif, 

karena tidak memberi-kan 

kesempatan kepada siswa untuk 

menunjukkan kemampu-an 

yang sudah mereka miliki. Jika 

pendekatan negatif yang 

cenderung digunakan, maka 

akibatnya siswa akan kehila-

ngan rasa percaya diri. Untuk 

mengatasinya dapat dibimbing 

dengan menyediakan soal-soal 

yang memungkinkan banyak 

jawaban dengan menggunakan 

berbagai strategi. 

Prinsip ketiga adalah bahwa 

asesmen harus bersifat operasional 

untuk mencapai tujuan-tujuan 

pembelajaran matematika. Ases-

men harus mengoperasionalkan 

semua tujuan pendidikan matema-

tika dari tingkatan rendah, sedang, 

maupun tinggi. Dengan demikian 

alat asesmen yang digunakan 

mestinya tidak hanya mencakup 

tingkatan tertentu saja, melainkan 

harus mencakup ketiga tingkatan 

asesmen, yaitu: rendah, menengah 

dan tinggi. Karena kemampuan 

berpikir tingkat tinggi lebih sulit 

untuk diases, maka seperangkat 

alat asesmen harus mencakup 

variasi bentuk tes yang bisa 

mengungkap kemampuan yang 

dimiliki siswa. 

Prinsip keempat kualitas ases-

men matematika tidaklah 

ditentukan oleh tujuan pencapaian 

skor. Dalam keadaan ini, tujuan 

tes itu sendiri dan mekanisme tes 

harus disederha-nakan dengan 

menyediakan kepada siswa tes-tes 

yang kita benar-benar dapat 
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mengetahui apakah mereka mema-

hami soal tersebut. Seringkali 

pemberian skor secara objektif bagi 

setiap siswa menjadi faktor yang 

sangat dominan manakala dilakukan 

asesmen terhadap kualitas suatu tes. 

Akibat dari penerapan pandangan 

ini adalah bahwa suatu alat asesmen 

hanya terdiri atas sejumlah soal 

dengan tingkatan rendah yang 

memudahkan dalam melakukan 

penskoran. Walaupun untuk menyu-

sun alat asesmen dengan tingkatan 

tinggi lebih sulit, pengalaman 

menunjukkan bahwa tugas-tugas 

matematika yang ada didalamnya 

memiliki banyak keuntungan. Salah 

satu keuntungannya siswa memiliki 

kebebasan untuk mengekspresikan 

ide-ide matematikanya sehingga 

jawaban yang diberikan mereka 

biasanya sangat bervariasi. Selain 

itu guru dimungkinkan untuk 

melihat secara mendalam proses 

berpikir yang digunakan siswa 

dalam menyelesaikan masalah yang 

diberikan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prinsip kelima adalah bahwa 

alat asesmen hendaknya bersifat 

praktis. Dengan demikian kons-

truksi tes dapat disusun dengan 

format yang berbeda-beda sesuai 

dengan kebutuhan serta pencapai-

an tujuan yang ingin diungkap. 

Asesmen harus memungkinkan 

dapat diterapkan di suasana 

sekolah, dan kemungkinan dapat 

diterima di luar sumberdaya yang 

ada. 

Dalam Evaluation Standards 

yang dikembangkan NCTM 

(2000) di Amerika Serikat 

terungkap sejumlah penekanan 

yang harus diberikan pada alat 

asesmen yang disusun, yaitu 

seperti tercantum dalam Tabel 1. 

Berdasarkan Tabel 1 tersebut, jelas 

bahwa asessmen dalam RME 

sudah memenuhi tuntutan NCTM 

tersebut. Hal itu tercermin dalam 

lima prinsip yang disampaikan 

oleh De Lange di atas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1 Bagian yang harus ditekankan dan yang harus dikurangi 
Bagian yang harus ditekankan Bagian yang harus dikurangi  

Asesmen harus difokuskan pada apa yang 
diketahui siswa dan proses berpikirnya  

Asesmen terfokus pada apa yang tidak 
diketahui siswa  

Asesmen merupakan bagian integral dari 

proses belajar mengajar  

Terfokus kepada pemberian skor  

Berfokus kepada tugas-tugas matematika 
dalam skala yang luas serta menyeluruh  

Menggunakan bilangan-bilangan besar 
dengan tingkatan rendah  

Konteks permasalahan yang memungkinkan 
munculnya variasi jawaban.  

Soal cerita yang mencakup sedikit 
kemampuan dasar.  

Menggunakan berbagai teknik seperti 
tertulis, lisan dan demonstrasi  

Hanya menggunakan tes tertulis  

Menggunakan alat alat bantu seperti 

kalkulator, komputer, dan manipulatif  

Larangan terhadap penggunaan alat-alat 

bantu  
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Berikut akan dijelaskan lagi 

tentang asesmen dalam RME lebih 

terperinci lagi.  Menurut Van den 

Heuvel-Panhuizen (1996) asesmen 

dalam RME harus memenuhi hal 

berikut. 

RME memerlukan metode 

asesmen yang berbeda. Harus 

mengedepankan aktivitas manusia, 

sedangkan fokusnya kepada 

penerapan matematika yang 

bermakna. Oleh karena itu, 

sebagaimana dalam pendidikan 

bahwa asesmen memegang peranan 

penting diberikan untuk siapa, 

dengan menggunakan konteks dan 

model apa, mereka bisa lulus 

melalui variasi level matematisasi 

dan mengembangkan pemahaman 

matematika mereka. Asesmen harus 

dirancang untuk memenuhi tiga 

pilar RME: sudut pandang materi, 

bagaimana pembelajaran diberikan, 

dan menu apa yang harus dipelajari. 

Assessmen harus bersifat 

didaktis. Tujuan assesmen adalah 

mendidik. Assessmen harus terkait 

dengan pendidikan dan semua aspek 

orientasi pendidikan. Tujuan 

asesmen yang terdiri dari materi, 

metode dan instrumen yang 

digunakan semuanya harus bersifat 

didaktik. Seperti yang dikatakan De 

Lange (dalam Van den Heuvel 

Panhuizen, 1996) yaitu “The first 

and main purpose of testing is to 

improve learning”, sesuai dengan 

prinsip pertama, kedua, keempat 

dan kelima dari prinsip assessmen 

yang dikemukakan di atas.  

Assesmen tidak hanya 

mengarahkan kepada pendidikan 

yang baik, tapi juga harus secara 

simultan mengembangkan 

pembelajaran yang memberikan 

siswa umpan balik pada proses 

pembelajaran.  

Permasalahan memainkan 

peranan penting. Artinya bahwa 

dalam RME apa adalah 

pertanyaan yang lebih penting 

daripada format, atau cara adalah 

sesuatu yang dipertanyakan. 

Dengan kata lain prinsip 

pengembangan assessmen melalui 

pengembangan masalah. Fokus 

permasalahan itu sendiri yang 

terpenting dalam RME secara 

keseluruhan. Tidak hanya 

assessmen, tapi juga bahan ajar 

berfokus pada permaslahan untuk 

pengembangan selanjutnya 

(Gravemeijer, 1994). Mulai dari 

masalah yang sederhana, siswa 

mengembangkan mathematical 

tools dan ide yang mereka peroleh 

untuk menyelesaikan masalah 

yang baru. Permasalahan tersebut 

dipandang sebagai situasi yang 

diperoleh dari suatu solusi, yang 

dapat dicapai melalui 

pengorganisasian, skematisasi, dan 

memproses data atau dengan kata 

lain matematisasi. Begitu 

selanjutnya sampai mencapai 

kepada level masalah yang lebih 

tinggi.  

Permasalahan apa yang 

diperluakan dalam assessmen 

RME? Berikut akan dipaparkan 

tentang masalah yang disarankan 
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dalam RME. Menurut Van den 

Heuvel Panhuizen (1996) yang 

diperlukan untuk assessmen 

permasalahan harus bermakna dan 

informatif.  

Permasalahan harus bermakna. 

Karena tujuan pendidikan adalah 

siswa belajar matematika sebagai 

aktivitas, maka mengajarkan 

matematika harus bermanfaat. 

Siswa harus belajar menganalisis 

dan mengorganisasikan dan 

mengaplikasikan matematika secara 

fleksibel dalam situasi masalah 

yang bermakna. Masalah juga harus 

menantang (Traffers dalam Van den 

Heuvel Panhuizen, 1996).  

Masalah harus informatif. 

Diharapkan siswa aktif berperan 

mengkonstruksi pengetahuan 

matematika mereka. Pendidikan 

harus didesain yang memungkinkan 

siswa menggunakan pengetahuan 

informalnya, dan membantu mereka 

untuk meningkatkan pengetahuan 

mereka ke level yang lebih tinggi 

melalui guided reinvention. 

Permasalahan harus dapat diakses 

oleh siswa. Supaya proses gaided 

reinvention terjadi, maka assessmen 

permasalahan harus memberikan 

bukti kepada tentang informasi 

mengenai pengetahuan siswa, ide 

dan keterampilan siswa, termasuk 

strategi yang digunakan siswa. 

3. Permasalahan Konteks dalam 

RME 

Penggunaan konteks adalah 

salah satu ciri RME. Konteks 

memainkan peranan yang penting 

dalam aspek pendidikan, yaitu 

untuk membentuk konsep, 

pembuatan model, pengaplikasian, 

dan mempraktikan keterampilan 

siswa. Konteks menurut De Lange 

(Van den Heuvel Panhuizen, 

1996), dibedakan atas tiga jenis: 

konteks orde kesatu, orde kedua, 

dan orde ketiga. Konteks orde 

kesatu, hanya meliputi terjemahan 

secara tekstual permasalahan 

matematika. Konteks orde kedua, 

konteks aktual yang 

memungkinkan terjadinya 

matematisasi. Konteks orde ketiga, 

konteks yang memungkinkan 

siswa menemukan konsep 

matematika baru. Konteks juga 

dibedakan atas derajat realnya: 

tidak ada konteks, konteks yg 

didandani, dan konteks yang 

relevan dan essensial. Tidak ada 

konteks artinya tidak konteks yang 

diberikan, tapi berupa 

permasalahan matematika belaka. 

Konteks yang didandani berkaitan 

dengan konteks orde pertama. 

Konteks tidak betul-betul relevan 

tapi diberikan dandanan masalah. 

Konteks yang relevan atau 

esensial memberikan kontribusi 

terhadap permasalahan yang 

relevan.  

Prinsip fungsi konteks dalam 

asesmen adalah: 1) konteks 

meningkatkan aksesibilitas, 2) 

konteks berkontribusi terhadap 

kebebasan dan transparansi dari 

masalah, dan 3) konteks 

memberikan strategi. Konteks 

dapat berkontribusi terhadap 

aksesibilitas permasalahan 
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assessmen, artinya bahwa konteks 

dimulai dari situasi yang dapat 

dibayangkan secara visual, siswa 

secara cepat menangkap tujuan dari 

masalah yang diberikan.  Membuat 

situasi yang dikenal dan dapat 

dibayangkan, menyenangkan, kon-

teks yang menarik dapat menambah 

akses melalui motivasi. Konteks 

berkontribusi terhadap kebebasan 

dan transparansi masalah, maksud-

nya adalah masalah konteks harus 

memungkinkan siswa mendemons-

trasikan kemampuan mereka. 

Sebab, masalah yang dapat 

diselesaikan dengan berbagai cara 

dapat meningkatkan level siswa ke 

yang lebih tinggi. Aspek yang 

penting konteks dalam assessmen 

adalah siswa dapat menggunakan 

berbagai strategi. Peranan strategi 

tidak hanya penting dalam 

memperluas asesmen dan 

mengkreasi tes, tapi juga menyentuh 

inti RME yaitu kemampuan untuk 

menggunakan makna dan ide 

matematika.  

Karakteristik asesmen yang 

baik menurut RME sebagai berikut: 

1) Permasalahan harus seimbang; 2) 

Permasalahan harus bermakna dan 

bermanfaat; 3) Masalah harus 

memuat lebih dari satu jawaban dan 

berpikir tingkat tinggi; 4) 

Memperhatikan permasalahan open-

ended; 5) Masalah harus mengases 

pengetahuan siswa; 6) Masalah 

harus mengases sesuatu proses; 7) 

Masalah yang baik memiliki 

tampilan yang beda dengan yang 

biasa.  

Penggunaan masalah dalam 

assessmen harus meliputi 

keterampilan rendah dan tinggi, 

mungkin memuat matematika 

murni, masalah yang pendek, 

tugas tertulis untuk memperluas 

masalah praktis (Bell, et.al, dalam 

Panhuizen, 1996). Permasalahan 

harus menarik dan berkaitan 

secara matematis. Tugas yang 

bermakna tidak hanya relevan dan 

pratis, tapi juga harus menarik dan 

menantang siswa. Siswa harus ikut 

terlibat dalam permasalahan yang 

diberikan.  

Permasalahan yang menarik 

dan baik secara matematis adalah 

terutama memungkinkan memiliki 

lebih dari satu jawaban. Clark dan 

Sulivan (dalam Panhuizen, 1996) 

mengatakan bahwa pertanyaan ada 

tiga jenis terkait dengan 

pemahaman siswa: (i) harus 

memiliki lebih dari sekedar fakta 

dan skill, (ii) harus memiliki 

komponen mendidik, (iii) harus 

terbuka dan diperluas, memiliki 

kemungkinan banyak jawaban.   

4. Tingkatan Asesmen Dan Level 

Berpikir Dalam RME  

Jika kita perhatikan tujuan 

pembelajaran matematika di 

sekolah, maka akan muncul 

berbagai tingkatan berbeda dari 

alat asesmen yang dikembangkan. 

Berdasrkan kategorisasai dari de 

Lange (1994), terdapat tiga 

tingkatan berbeda yakni: tingkat 

rendah, tingkat menengah, dan 
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tingkat tinggi didasarkan kepada 

tujuan yang ingin dicapai. Karena 

asesmen bertujuan untuk 

merefleksikan hasil belajar, maka 

kategori ini dapat digunakan baik 

untuk tujuan-tujuan yang berkenaan 

dengan pendidikan matematika 

secara umum maupun untuk 

kepentingan asesmen.  

Asesmen Tingkat Rendah 

Tingkat ini mencakup 

pengetahuan tentang kemampuan 

dasar, seperti pengetahuan tentang 

fakta bilangan dan definisi, 

keterampilan teknik serta algoritma 

standar. Beberapa contoh sederhana 

misalnya berkenaan dengan: 

penjumlahan pecahan, penyelesaian 

persamaan linear dengan satu 

varibel, pengukuran sudut dengan 

busur derajat, dan menghitung rata-

rata dari sejumlah data yang 

diberikan.   

Menurut katagorisasi dari de 

Lange sebagian besar instrumen 

asesmen yang digunakan dalam 

matematika sekolah tradisional pada 

umumnya termasuk tingkat rendah. 

Sepintas mungkin kita berpikir 

bahwa soal yang dibuat untuk 

tingkatan yang paling rendah ini 

penyelesaiannya lebih mudah 

dibandingkan dengan dua tingkatan 

lain. Hal itu tidak sepenuhnya 

benar, karena pada tingkatan 

tersebut bisa saja diberikan suatu 

alat asesmen yang sangat sulit 

diselesaikan oleh siswa. Sebagai 

contoh perhatikan soal di bawah ini 

yang merupakan sebuah soal yang 

rumit, tapi tidak memiliki makna.  

Berapakah 75% dari: 

(sin2 300 – (½)2 . (0,8)-1 + 

2,25)/((11/20) + (2/3)2 . (cos 600 

+ tan 450)2) 

Jawab: 345/496 

Asesmen Tingkat Menengah  

Tingkat ini ditandai dengan 

adanya tuntutan bagi siswa untuk 

mampu menghubungkan dua atau 

lebih konsep maupun prosedur. 

Soal-soal pada tingkat ini 

misalnya dapat memuat hal-hal 

berikut: keterkaitan antar konsep, 

integrasi antar berbagai konsep, 

dan pemecahan masalah. Selain itu 

masalah pada tingkatan ini 

seringkali memuat suatu tuntutan 

untuk menggunakan berbagai 

strategi berbeda dalam 

penyelesaian soal yang diberikan.  

Contoh pertanyaanya sebagai 

berikut.  

Anda mengendarai mobil 2/3 dari 

jarak yang Anda inginkan sudah 

ditempuh dan tanki bahan bakar 

penuh 1/4nya. Apakah Anda punya 

masalah?  

Asesmen Tingkat Tinggi  

Permasalahan pada tingkat ini 

memuat suatu tuntutan yang cukup 

kompleks seperti berpikir 

matematik dan penalaran, 

kemampuan komunikasi, sikap 

kritis, kreatif, kemampuan 

interpretasi, refleksi, generalisasi 

dan matematisasi. Komponen 

utama dari tingkat ini adalah 

kemampuan siswa untuk 

mengkonstruksi sendiri tuntutan 

tugas yang diinginkan dalam soal.   
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Menurut Van den Heuvel 

Panhuizen (1996) klasifikasi ini 

membuat tipe tes tertulis, tipe 

masalah, dan masalah pada level 

yang berbeda tidak dapat dikatakan 

independen, tapi faktanya saling 

terkait untuk mendapatkan 

kemampuan yang lebih luas. Tugas 

pada level rendah biasanya berupa 

pertanyaan pendek dan lebih banyak 

ditemukan pada tes tradisional. 

Sebaliknya pada level tinggi 

memerlukan hasil dari integrasi dan 

ekspresi ide yang penting sebagai 

respon dari pertanyaan terbuka yang 

diperluas, biasanya sering 

ditemukan dari pertanyaan essay.  

 

 
 

Gambar model piramid untuk 

menyusun tes dalm RME 

 

Selanjutnya, klasifikasi ketiga-

nya tidak seharusnya diinterpre-

tasikan secara ketat. Karena 

seringkali kesulitan untuk membuat 

perbedaan antara berbagai kategori 

tersebut, suatu saat saling tumpang 

tindih, seperti dalam kasus tes essay 

dan take home tes. Kalsifikasi 

tersebut sebagai referensi pendu-

kung untuk  menelusuri dan 

menulis assesmen dalam RME. 

Gambaran kalisifikasi tersebut 

seperti tampak pada model 

piramid di atas yang dikemukakan 

oleh De Lange (Van den Heuvel 

Panhuizen, 1996). 

Menurut Herman (2012) 

assesmen dibuat untuk melihat 

perkembangan siswa dan 

kemampuannya dalam seluruh 

aspek kemampuan matematika 

pada tiga level berpikir, maka 

program asesmen dilakukan secara 

berkesinambungan harus berupaya 

mengisi bagian seluruh piramid 

asesmen seperti model di atas. 

Oleh karena itu, pertanyaan dalam 

asesmen harus mengandung semua 

level berpikir dengan variasi 

kesulitan. Jika diperhatikan dari 

gambar model piramid di atas, 

untuk pertanyaan atau tugas pada 

level rendah, domain matematika-

nya dapat jelas dibedakan, dan 

tingkat kesulitannya mudah 

diperhatikan. Tetapi ketika level 

berpikir yang akan diassess 

meningkat, akan semakin sulit 

untuk memilah dan menentukan 

hanya mengandung satu domain 

matematika. Hal ini dikarenakan 

akan banyak koneksi, bahkan 

koneksi yang lebih kompleks, 

antar domain matematika. Perta-

nyaan geometri misalnya, dapat 

mengandung pengetahuan dan 

penerapan aljabar, memerlukan 

interpretasi satistika, atau penera-

pan geometri sendiri. Semakin 
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level berpikir ditingkatkan, semakin 

sulit untuk melihat perbedaan 

domain matematika yang terkait. 

5. Authentik Assessmen 

Menurut Herman (2012), 

asesmen otentik adalah asesmen 

yang dilakukan menggunakan 

beragam sumber informasi, pada 

saat kegiatan pembelajaran berlang-

sung, dan menjadi bagian tak 

terpisahkan dari pembelajaran. 

Asesmen otentik biasanya mengcek 

pengetahuan dan keterampilan 

siswa pada saat itu (aktual), 

keterampilan, dan disposisi yang 

diharapkan dari kegiatan pembela-

jaran. Beragam bentuk yang 

menunjukkan bukti dari kegiatan 

belajar dikoleksi dalam kurun waktu 

tertentu dan dalam konteks yang 

beragam pula. 

Walaupun konteks dalam 

asesmen berada di luar kelas dan 

hanya mengecek aspek-aspek ter-

tentu dan sesaat, tugas yang 

diberikan menggunakan integrasi 

dan aplikasi dari pengetahuan dan 

keterampilan yang mereka miliki. 

Bukti dari sampel-sampel yang 

dikumpulkan harus menunjukkna 

informasi yang cukup menggambar-

kan tingkah laku dan tingkat 

berpikir siswa. Dengan demikian 

melalui informasi ini guru dapat 

menentukan bantuan atau arahan 

yang diberikan kepada siswa dan 

tindakan lanjutan apa yang perlu 

dilakukan dalam pembelajaran. 

Selanjutnya Kemdikbud (2013) 

mengemukakan bahwa penilaian 

autentik adalah pengukuran yang 

bermakna secara signifikan atas 

hasil belajar peserta didik untuk 

ranah sikap, keterampilan, dan 

pengetahuan. Istilah penilaian 

merupakan sinonim dari penilaian, 

pengukuran, pengujian, atau eva-

luasi. Istilah autentik merupakan 

sinonim dari  asli, nyata, valid, 

atau reliabel. Dalam kehidupan 

akademik keseharian, frasa 

penilaian autentik dan penilaian 

autentik sering dipertukarkan. 

Akan tetapi, frasa pengukuran atau 

pengujian autentik, tidak lazim 

digunakan.  

Secara konseptual penilaian 

autentik lebih bermakna secara 

signifikan  dibandingkan dengan  

tes pilihan ganda terstandar sekali 

pun. Ketika menerapkan penilaian 

autentik untuk mengetahui hasil 

dan prestasi belajar peserta didik, 

guru menerapkan kriteria yang 

berkaitan dengan konstruksi 

pengetahuan, aktivitas mengamati 

dan mencoba, dan nilai prestasi 

luar sekolah. Wiggins (Kemdik-

bud, 2013) mendefinisikan 

penilaian autentik sebagai upaya 

pemberian tugas kepada peserta 

didik yang mencerminkan prioritas 

dan tantangan yang ditemukan 

dalam aktifitas-aktifitas pembela-

jaran, seperti meneliti, menulis, 

merevisi dan membahas artikel, 

memberikan analisa oral terhadap 

peristiwa, berkolaborasi dengan  

antar sesama melalui debat, dan 

sebagainya.    

Tiga perspektif penilaian 

authentik adalah: 1) aktivitas dan 
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konteks dalam pembelajaran secara 

fundamental tidak dapat dipisahkan. 

2) dalam dunia kerja memerlukan 

literasi matematika, penekanannya 

pada komponen realistik. 3) di 

antara para pendidik matematika, 

penekanan pembelajaran matema-

tika bukan hanya tentang performa 

dan keterampilan yang terpisah, 

tetapi sama kuat antara matematika 

sebagai alat dan ide yang 

diaplikasikan dalam menyelesaikan 

situasi yang kompleks. 

Dalam RME, perspektif 

terakhir adalah prinsip yang harus 

muncul, konteks bukan hal yang 

eksklusif yang digunakan sebagai 

tujuan, tetapi sebagai sumberdaya 

untuk mengembangkan alat dan ide 

tertentu, inilah kekhususan RME. 

Karena dalam RME matematisasi 

dipandang matematika horizontal 

dan vertikal, maka sifat konteks 

dapat juga secara matematis.  

Assessmen RME dan reformasi 

perubahan dalam wilayah assess-

men, jika membandingkan peruba-

han assessmen sekarang ini, jelas 

bahwa internasional menuju ke arah 

assesmen RME. Assesmen yang 

sedang banyak dibicarakan adalah 

autentik assesmen, yang merupakan 

bagian dari assessmen RME. Seperti 

halnya asesmen yang dipakai dalam 

implementasi kurikulum 2013 yang 

merupakan kurikulum matematika 

terbaru di Indonesia. Dengan 

demikian, secara pelan-pelan 

kurikulum kita sudah memasukan 

prinsip RME, walaupun tidak 

menamakan diri RME dalam 

pembelajaran matematikanya.   

 

C. Kesimpulan 

Asesmen dalam RME meru-

pakan bagian yang tak terpisahkan 

dari proses pemebelajaran itu 

sendiri. Agar RME tak kehilangan 

karakteristik dan prinsipnya, maka 

asesmen dalam RME harus 

memuat konteks yang memung-

kinkan munculnya karakteristik 

dan dan prinsip RME. Asesmen 

yang dikembangkan harus 

memenuhi kelima prinsip dari 

asesmen, serta dapat mengases 

level kemampuan siswa, mulai 

dari level rendah sampai level 

tinggi. Seiring dengan perkem-

bangan pembelajaran matematika 

masa kini, ternyata asesmen yang 

dikembangkan dalam RME 

diadopsi dalam mengases kemam-

puan siswa. Seperti halnya kuri-

kulum 2013 yang akan digulirkan 

secara menyeluruh tahun 2015 di 

seluruh Indonesia, mengadopsi 

asesmen authentik, yang merupa-

kan salah satu prinsip pengem-

bangan asesmen dalam RME. 
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