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Standar Guru PMRI
1. Guru memiliki pengetahuan dan keterampilan yang 

memadai tentang PMRI dan dapat menerapkannya
dalam pembelajaran matematika untuk menciptakan
lingkungan belajar yang kondusif. 

2. Guru mendampingi siswa dalam berpikir, berdiskusi, dan
bernegosiasi untuk mendorong inisiatif dan kreativitas
siswa.

3. Guru mendampingi dan mendorong siswa agar berani
mengungkapkan gagasan dan menemukan strategi
pemecahan masalah menurut mereka sendiri.

4. Guru mengelola kerja sama dan diskusi siswa dalam
kelompok atau kelas sehingga siswa dapat saling belajar.

5. Guru bersama siswa menyimpulkan konsep matematika
melalui proses refleksi dan konfirmasi.



Standar Dosen PMRI
1. Dosen mengaitkan prinsip-prinsip PMRI dalam

perkuliahan sehingga mahasiswa memiliki pemahaman
yang kuat tentang PMRI. 

2. Cara mengajar dosen mendorong interaktivitas di kelas
sebagai cerminan prinsip pembelajaran PMRI.

3. Dosen mengamati pembelajaran matematika di sekolah
untuk mengumpulkan data dan informasi yang dapat
digunakan sebagai bahan perkuliahan di perguruan tinggi
dan juga sebagai dasar dalam penelitian untuk
pengembangan PMRI.

4. Dosen melaksanakan penelitian dan menghasilkan
publikasi tentang PMRI.

5. Dosen membantu guru dalam penerapan PMRI di
sekolah.



Standar Pembelajaran PMRI
1. Pembelajaran materi baru diawali dengan masalah

realistik sehingga siswa dapat mulai berpikir dan bekerja.
2. Pembelajaran memberi kesempatan pada siswa untuk

mengeksplorasi masalah yang diberikan guru dan
bertukar pendapat sehingga siswa dapat saling belajar
dan meningkatkan pemahaman konsep. 

3. Pembelajaran mengaitkan berbagai konsep matematika
untuk membuat pembelajaran lebih efisien.

4. Pembelajaran mengaitkan berbagai konsep matematika
untuk memberi kesempatan bagi siswa belajar
matematika secara utuh, yaitu menyadari bahwa konsep-
konsep dalam matematika saling berkaitan. 

5. Pembelajaran materi diakhiri dengan proses konfirmasi
untuk menyimpulkan konsep matematika yang telah
dipelajari dan dilanjutkan dengan latihan untuk
memperkuat pemahaman.



Standar Bahan Ajar PMRI
1. Bahan ajar menggunakan permasalahan realistik untuk

memotivasi siswa dan membantu siswa dalam
memahami konsep matematika.

2. Bahan ajar mengaitkan berbagai konsep matematika
untuk memberi kesempatan bagi siswa belajar
matematika secara utuh, yaitu menyadari bahwa konsep-
konsep dalam matematika saling berkaitan.

3. Bahan ajar memuat materi pengayaan dan remidi untuk
mengakomodasi perbedaan cara berpikir siswa.

4. Bahan ajar memuat petunjuk tentang kegiatan yang 
memotivasi siswa menjadi lebih kreatif dan inovatif dalam
mengembangkan strategi.

5. Bahan ajar memuat petunjuk tentang aktivitas yang 
mengembangkan interaksi dan kerja sama antar siswa.



Standar Lokakarya PMRI
1. Kegiatan lokakarya berorientasi pada proses dan produk

yang memudahkan mereka memahami konsep PMRI dan
dapat digunakan di sekolah. 

2. Lokakarya memfasilitasi peserta dalam mengalami sendiri
aktivitas terkait karateristik PMRI untuk membangun
pengetahuan dan keterampilan mereka.

3. Materi lokakarya disesuaikan dengan tuntutan kurikulum, 
praktik yang berlangsung di sekolah dan situasi ideal untuk
meningkatkan adaptabilitas PMRI di sekolah.

4. Selama lokakarya peserta melakukan refleksi tentang
kaitan antara aktivitas yang dikerjakan dan konsep
matematikanya.

5. Lokakarya memberdayakan dan menumbuhkan
kepercayaan diri peserta tentang PMRI sehingga dapat
menerapkannya secara konsisten di sekolah.



Standar P4MRI (Pusat Penelitian dan Pengembangan
Pendidikan Matematika Realistik Indonesia)

1. P4MRI sebagai pusat penelitian dan pengembangan
tentang PMRI.

2. P4MRI sebagai pusat informasi yang menarik yang 
menyediakan informasi; seperti buku, bahan ajar, media 
pembelajaran, konsultasi, agenda pelatihan, jurnal, 
majalah, dan video.

3. P4MRI sebagai pusat pelatihan yang mengelola dan
melaksanakan pelatihan PMRI yang menarik baik dalam
proses maupun isi pelatihan.

4. P4MRI sebagai pusat komunikasi baik secara lokal
dengan sekolah dan LPTK setempat maupun secara
nasional dengan IP-PMRI dan P4MRI lain.

5. P4MRI adalah organisasi yang dibentuk berdasarkan SK 
Rektor dan mempunyai ruangan dan staf.
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