
BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN TINDAKAN 

4.1 Pelaksanaan Tindakan 
 Peserta didik SD Negeri Sidomulyo 01 Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten 
Pati pada umumnya berasal dari keluarga yang ekonominya menengah ke bawah. 
Pekerjaan orang tua siswa ada yang sebagai petani, pedagang, dan buruh. Dari kondisi 
yang demikian orang tua cenderung kurang mendukung terhadap pendidikan anaknya, 
sehingga upaya untuk meningkatkan kwalitas pendidikan di sekolah ini cukup sulit. 
Dengan dasar itulah, peneliti melaksanakan penelitian tindakan kelas di SD Negeri 
Sidomulyo 01 Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati 
 Peserta didik kelas 4 SD Negeri Sidomulyo 01 Kecamatan Gunungwungkal 
Kabupaten Pati pada tahun pelajaran 2012 / 2013 berjumlah 14 anak, terdiri dari 7 anak 
laki-laki dan 7 anak perempuan. 
 Pada umumnya peserta didik kelas 4 SD Negeri Sidomulyo 01 Kecamatan 
Gunungwungkal Kabupaten Pati mempunyai kemampuan yang cukup baik, hanya pada 
saat proses pembelajaran adakalanya anak tidak terfokus pada pembelajaran. Hal ini 
disebabkan karena anak ribut sendiri, bermain, dan berbicara dengan teman. Akan tetapi, 
masih dalam tahap yang wajar. Semua masih dapat dikendalikan dengan baik. 
 Dengan melihat kenyataan itu, mendorong penulis untuk mencari metode yang 
tepat untuk dapat meningkatkan prestasi belajar peserta didik dengan metode model 
pembelajaran matematika realistik. 
4.2  Deskripsi Pra Siklus 
 Pra Siklus dilaksanakan pada hari Senin tanggal 5 November 2012 di kelas 4 SD 
Negeri Sidomulyo 01 Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati, dengan jumlah siswa 
14  
         Kegiatan yang dilakukan peneliti pada pra siklus yaitu : 

1) Obsservasi 
Dari kondisi pembelajaran di atas ternyata motivasi belajar serta keaktifan siswa 
dalam proses pembelajaran Matematika relatif rendah. Dari observasi yang 
dilakukan terhadap aktifitas belajar siswa diperoleh data sebagai berikut  
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Tabel 4.1 
Persentase Hasil Pengamatan Kerja Kelompok Pra Siklus Mata Pelajaran 

Matematika 

No Aspek yang 
diamati 

kategori Jumlah Anak Prosentase 
(%) 

 
1 

 
Keaktifan 

Baik 4 28,6 
Cukup 6 42,8 
Kurang 4 28,6 

 
2 

 
Kerjasama 

 

Baik 5 35,7 
Cukup 5 35,7 
Kurang 4 28,6 

 
3 

 
Inisiatif 

Baik 2 14,3 
Cukup 4 28,6 
Kurang 8 57,1 

 
4 

 
Konsentrasi 

Baik 2 14,3 
Cukup 4 28,6 
Kurang 8 57.1 

 
 Pada tabel 4.1 dapat diketahui bahwa pada kondisi awal siswa yang memiliki 
keaktifan baik hanya 28,6 % dan yang inisiatifnya kurang 57,1 %. Penentuan kategori 
keaktifan siswa didasarkan pada banyak sedikitnya kegiatan yang dilakukan siswa selama 
pembelajaran, baik kegiatan yang bersifat fisik, verbal maupun emosional, sedangkan 
penentuan kategori inisiatif siswa didasarkan pada keberanian dan kemauan siswa dalam 
mengeluarkan pendapat atau bertanya. Hal ini menunjukan bahwa mayoritas siswa kurang 
aktif dan kurang inisiatif dalam proses pembelajaran. Menurut teori, keaktifan dan isiatif 
siswa akan berpengaruh besar terhadap dalam belajar sehingga keadaan ini merupakan 
masalah yang cukup penting untuk dicari solusinya. 

2)  Lembar Angket 
Untuk mengetahui motivasi belajar, penilaian siswa terhadap mata pelajaran yang 

beersangkutan, serta pendapat siswa tentang pembelajaran yang dilakukan , peneliti 
memberikan angket untuk diisi siswa. Hasil dari angket tersbut dapat dilihat pada tabel 
berikut ini: 
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Tabel 4.2 
Hasil Angket Pra Siklus tentang Penilaian Siswa Terhadap Mata Pelajaran dan Proses 

Pembelajaran Matematika 
 
 

No 

 
 

Pertanyaan  

Jumlah Siswa yang Menjawab 
Ya 
(%) 

Ragu-
ragu 
(%) 

Tidak 
(%) 

1 Apakah mapel Matematika termasuk 
pelajaran sulit? 

64,3 28,6 7,1 

2 Apakah mapel Matematika menyenangkan? 0 35,7 84,3 
3 Apakah nilai Matematika kamu lebih tinggi 

dibanding mapel lain?  
0 0 100 

4 Apakah pembelajaran Matematika dari 
gurumu mudah dipahami? 

14,3 28,6 57,1 

5 Apakah pembelajaran Matematika dari 
gurumu menyenangkan? 

7,1 21,4 71,4 

6 Apakah pembelajaran Matematika yang 
dilakukan gurumu membuat kamu semangat 
belajar? 

0 14,3 85,7 

 Dari tabel 4.2 ternyata, sebagian siswa menganggap Matematika sebagai 
pelajaran yang sulit. Mereka beralasan karena pelajaran Matematika menuntut mereka 
untuk berpikir tentang perkalian, pembagian, penjumlahan dan pengurangan , kebanyakan 
merasa bahwa kemampuan berfikir  kurang. Mereka sering merasa malas kalau harus 
menghitung berulang-ulang. Meskipun begitu masih ada sebagian siswa menganggap 
pembelajaran Matematika yang dilakukan gurunya menyenangkan dan menambah 
semangat belajar. Di antara alasan yang mereka kemukakan adalah karena melalui 
Matematika mereka akan lebih mudah. untuk memenuhi kebutuhan praktis dan 
memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. 

 3) Lembar tes 

Langkah-langkahnya yaitu: 

a. Peniliti menyiapkan soal sebagai tes awal yang akan diberikan 

b. Peneliti membagikan soal sebagai tes awal kepada peserta didik 
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c. Peserta didik mengerjakan tes awal 

d. Peserta didik mengumpulkan hasil tes awal 

Hasil tes yang dilakukan untuk menilai kondisi awal siswa adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.3 
Tabulasi Data Hasil Evaluasi Belajar 
Siswa Kelas 4 SDN Sidomulyo 01 

Semester 1/2012-2013 
 

No N I S Nama 
Pra 

Siklus 
Skor 

1 696 Siswa 1 60 

2 700 Siswa 2 40 

3 703 Siswa 3 80 

4 704 Siswa 4 50 

5 705 Siswa 5 40 

6 707 Siswa 6 40 

7 708 Siswa 7 60 

8 709 Siswa 8 50 

9 710 Siswa 9 50 

10 711 Siswa 10 60 

11 715 Siswa 11 40 

12 717 Siswa 12 70 

13 721 Siswa 13 80 

14 722 Siswa 14 40 

Maks 80,0 
Mins 40,0 
Range 40,0 
Kelas 5,0 
Interval 8,2 
KKM 60,0 

 

Dari tabulasi data hasil evaluasi belajar siswa pada tabel 4.3  maka dapat dianalisa 
ketuntasan hasil belajar matematika siswa kelas 4  SD Negeri Sidomulyo 01 seperti pada 
tabel 4.4 
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Tabel 4.4 
Analisis Ketuntasan Hasil Belajar Matematika 

Siswa Kelas 4 SD Negeri Sidomulyo 01 
Semester 1/2012-2013 

Pra Siklus 

No Ketuntasan Frekwensi Persentase 

1 Tuntas 6 43% 

2 Tidak Tuntas 8 57% 

  Rerata 53,0 

  Maksimum 80,0 

  Minimun 40 
Untuk lebih jelasnya dari tabel analisa ketuntasan hasil belajar matematika siswa kelas 4 
SD Negeri Sidomulyo 01 dapat saya gambarkan seperti pada grafik 4.1  

 
 

 
Grafik 4.1 

Analisis Ketuntasan Hasil Belajar Matematika 
Siswa Kelas 4 SD Negeri Sidomulyo 01 

Semester 1/2012-2013 
Pra Siklus 
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 Pada grafik 4.1 terlihat dengan jelas meskipun nilai yang belum tuntas ada  8 
siswa dari KKM yang ditentukan sebesar 60,  rata-rata kelas masih 54,3, namun perlu 
diperbaiki lagi pembelajarannya agar nilai yang diperoleh siswa bisa meningkat di atas 
KKM.Terlihat pula ada ketimpangan yang cukup besar antara nilai tertinggi dan terendah. 

4.3 Deskripsi Siklus I 

 Rencana tindakan 
 Pada tahap perencanaan siklus I penulis melakukan tindakan, yaitu: 

a. Meminta ijin kepada Kepala Sekolah. 
b. Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 
c. Menyiapkan lembar observasi dan menghubungi observer. 
d. Menyiapkan lembar angket 
1. Pelaksanaan 

Siklus I dilaksanakan pada hari Senin dan hari Rabu tanggal 5 dan7  November 
2012. Pelaksanaan tindakan siklus I ini sesuai dengan program yang telah 
direncanakan yaitu 2 x pretemuan @ 2 x 35 menit 
 Adapun kegiatan pada tindakan/siklus I ini adalah sebagai berikut : 

 Siwa memperhatikan penjelasan guru tentang menentukan keliling dan luas 
jajargenjang dan segitiga serta kegiatan yang akan dilaksanakan untuk  
mencapainya. 

 Tanyajawab tentang materi yang telah lalu  
 Siwa memahami masalah kontektual, guru menyampaikan masalah 

kontektual dalam kehidupan sehari-hari tentang bangun datar ( misal 
permukaan meja, papan tulis, dll ) 

 Guru menjelaskan tentang keliling dan luas bangun datar segitiga dan 
jajargenjang dengan menggunakan model bangun datar jajargenjang dan 
segitiga Siswa memperhatikan 

 Guru membagikan lembar kerja dan memberikan motivasi pada siswa untuk 
dikerjakan dengan cara mereka sendiri. 

 Guru meminta siswa untuk membandingkan jawabannya secara kelompok, 
siswa berdiskusi kelompok. 
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 Guru menunjuk wakil-wakil kelompok untuk menuliskan jawabannya di 
papan tulis, siswa yang menjadi wakil maju menulis jawabannya di papan 
tulis. 

 Dengan bimbingan guru siswa menyimpulkan masing-masing jawabannya 
menjadi rumus keliling dan luas jajargenjang dan segitiga. 

 Pada akhir pembelajaran diadakan evaluasi sebagai tindakan pada siklus I. 
 Setelah peserta didik selesai mengerjakan kemudian hasilnya dikumpulkan 

kembali. 
 Dilanjutkan dengan analisis hasil evaluasi 

 Dalam pelaksanaan tindakan penelitian siklus I, peneliti dibantu oleh 1 ( satu ) 
orang teman sejawat sebagai kolaborator, yaitu Bapak H. Suyikno,  dan Kolaborator ini 
membantu mengobservasi keaktifan siswa serta kegiatan guru ( peneliti ) selama proses 
pembelajaran berlangsung. Setelah itu, mereka diminta untuk memberikan pendapat dan 
sarannya dalam kegiatan refleksi untuk mengevalusi kegiatan pembelajaran yang telah 
dilaksanakan dan perencanaan tindakan untuk siklus berikutnya. 
3. Hasil Tindakan 
 Setelah tindakan pembelajaran pada siklus I dilakukan, diperoleh hasil observasi. 
Observasi dilakukan oleh teman sejawat pada saat pembelajaran berlangsung. Observer 
mengamati keterampilan mengajar yang peneliti lakukan. Peneliti dalam melakukan 
pembelajaran masih rendah, belum mampu mengelola waktu pembelajaran dengan baik, 
memberi materi pembelajaran masih kurang dan peserta didik belum terkontrol antara 
peserta didik yang sudah bisa menguasai materi pembelajaran dan peserta didik yang 
sudah menguasai materi pembelajaran serta yang sisawa yang masih membutuhkan 
bantuan. 
 Selain observer yang dilakukan oleh teman sejawat, peneliti juga melakukan 
pengamatan terhadap peserta didik berupa pengamatan proses dan pengamatan hasil. 
Penilaian proses dilakukan pada saat pembelajaran berlangsung sedangkan penilaian 
hasil adalah nilai berdasarkan nilai hasil evaluasi 
 Setelah tindakan pembelajaran pada siklus I dilakukan, diperoleh hasil observasi 
tentang aktivitas belajar siswa seperti pada tabel dan diagramberikut ini: 
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Tabel  4.5 
Persentase Hasil Pengamatan Siklus I 

Mata Pelajaran Matematika 
 

No 
Aspek yang 

Diamati 
Kategori 

Jumlah 
Anak 

Prosentase (%) 

1 Keaktifan 

Baik 9 64,3 

Cukup 5 35,7 

Kurang 0 0 

2 Kerjasama 

Baik 10 71,4 

Cukup 4 28,6 

Kurang 0 0 

3 Inisiatif 

Baik 5 35,7 

Cukup 6 42,9 

Kurang 3 21,4 

4 Konsentrasi 

Baik 5 35,7 

Cukup 9 64,3 

Kurang 0 0 

 
 

 
Grafik 4.2 

Persentase Hasil PengamatanSiklus I 
Mata Pelajaran Matematika. 
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 Penilaian hasil dilakukan pada akhir pembelajaran. Hasil analisis pada Siklus I 
tampak masih ada 6 siswa yang nilainya di bawah KKM (60). Hasil analisis pada Siklus I 
dapat dilihat pada tabel 4.6: 

 
Tabel 4.6 

Tabulasi Data Hasil Evaluasi Belajar 
Siswa Kelas 4 SDN Sidomulyo 01 

Semester 1/2012-2013 
Siklus I 

No N I S Nama Siklus 1 
Skor 

1 696 Siswa 1 70 
2 700 Siswa 2 50 
3 703 Siswa 3 90 
4 704 Siswa 4 50 
5 705 Siswa 5 40 
6 707 Siswa 6 40 
7 708 Siswa 7 70 
8 709 Siswa 8 60 
9 710 Siswa 9 60 

10 711 Siswa 10 70 
11 715 Siswa 11 50 
12 717 Siswa 12 80 
13 721 Siswa 13 80 
14 722 Siswa 14 50 

Maks 90,0 
Mins 40,0 
Range 50,0 
Kelas 5,0 
Interval 10,2 
KKM 60,0 

 
Perolehan tabulasi data dari hasil tindakan evaluasi pada siklus I pada tabel 4.6 dapat 
dianalisa ketuntasannya seperti pada tabel 4.7  
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Tabel 4.7 
Analisis Ketuntasan Hasil Belajar Matematika 

Siswa Kelas 4 SD Negeri Sidomulyo 01 
Semester 1/2012-2013 

Siklus 1 

No Ketuntasan Frekwensi Persentase 

1 Tuntas 8 57% 

2 Tidak Tuntas 6 43% 

  Rerata 61,4 

  Maksimum 80,0 

  Minimun 40 

 
Dari hasil analisa nilai hasil belajar siswa pada tabel 4.7 dapat peneliti gambarkan seperti 
yang terlihat pada grafik 4.3 

 

 
Grafik 4.3 

Analisis Ketuntasan Hasil Belajar Matematika 
Siswa Kelas 4 SD Negeri Sidomulyo 01 

Semester 1/2012-2013 
Siklus 1 
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 Melihat hasil nilai formatif pada siklus 1 hasilnya cukup menggembirakan. 
Ternyata hanya 6 siswa yang nilainya di bawah KKM.Nilai tertinggi 90 dan nilai terendah 
40. 
 Selain ada peningkatan nilai formatif  ketertarikan siswa terhadap pembelajaran 
mata pelajaran Matematika mengalami kemajuan yang baik.Hal ini dapat dilihat pada tabel 
4.8  yang merupakan hasil angket setelah pelaksanaan Siklus II. 

 
Tabel 4.8 

Hasil Angket Siklus I tentang Penilaian Siswa Terhadap Mata Pelajaran dan Proses 
Pembelajaran Matematika 

 
 

No 

 
 

Pertanyaan  

Jumlah Siswa yang Menjawab 
Ya 
(%) 

Ragu-
ragu 
(%) 

Tidak 
(%) 

1 Apakah mapel Matematika termasuk pelajaran 
sulit? 

28,6 14,3 57,1 

2 Apakah mapel Matematika menyenangkan? 78,6 14,3 7,1 
3 Apakah nilai Matematika kamu lebih tinggi 

dibanding mapel lain?  
7,1 0 92,9 

4 Apakah pembelajaran Matematika dari gurumu 
mudah dipahami? 

85,7 7,1 7,1 

5 Apakah pembelajaran Matematika dari gurumu 
menyenangkan? 

78,6 14,3 7,1 

6 Apakah pembelajaran Matematika yang 
dilakukan gurumu membuat kamu semangat 
belajar? 

85,7 14,3 0 

 
Dari tabel hasil angket setelah pembelajaran siklus I dapat diuraikan dalam 

pembelajaran dengan metode melalui model pembelajaran matematika realistik pada 
pelajaran Matematika ternyata pelajaran yang menyenangkan sebesar 78,6, karena 
anak menemukan sendiri permasalahan sehingga merasa dihormati kemampuan yang 
dimiliki siswa. 
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Peran guru di sini sebagai fasilitator juga menambah semangat siswa dalam 
belajar dan disenangi oleh sebagian besar siswa yaitu sebesar 78,6 % 

 
3.   Refleksi dan Evaluasi Kegiatan Siklus I 

Berdasarkan data-data yang dapat dikumpulkan, peneliti melakukan kegiatan 
refleksi dan evaluasi terhadap kegiatan pembelajaran siklus I. Refleksi dan evaluasi ini 
dilakukan dengan cara menganalisis data-data yang terkumpul dan berdiskusi dengan 
pengamat/kolaborator. 

 Dari hasil refleksi dan evaluasi siklus I ini, peneliti menyimpulkan beberapa 
kelebihan kegiatan pembelajaran pada siklus I sebagai berikut. 

a. Selama pembelajaran dengan metode melalui model pembelajaran matematika 
realistik pada pelajaran Matematika siswa terlihat cukup aktif, memiliki konsentrasi 
yang relatif tinggi, dan mendorong siswa untuk bekerja memecahkan masalah 
dengan caranya sendiri 

b. Inisiatif dan keberanian siswa dalam bertanya / mengemukakan pendapatnya 
bertambah, walaupun ada beberapa siswa yang masih kurang berani 

c. Sebagian besar siswa menganggap pembelajaran dengan metode melalui model 
pembelajaran matematika realistik menyenangkan, membuat semangat belajarnya 
bertambah, dan menghilangkan anggapan bahwa pelajaran Matematika  sulit dan 
membosankan 

d. Melalui model pembelajaran matematika realistik, hasil belajar siswa relatif baik, 
meskipun selisih antara nilai tertinggi dan terendah masih tinggi. 

4.4    Deskripsi Siklus II  
        4.4.1.Rencana tindakan  
 Berdasarkan hasil pengamatan dan tes formatif yang sudah didapat pada siklus I, 
peneliti merencanakan untuk pemantapan mengenai cara menyelesaikan soal pada materi 
dengan metode melalui model pembelajaran matematika realistik sebelum melaksanakan 
siklus II. Selain itu, kegiatan yang akan datang lebih dipersiapkan lagi agar dapat 
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dilaksanakan dengan baik oleh siswa secara bersama-sama, sehingga kegiatan yang 
mengganggu belajar mengajar di kelas  dapat diatasi dengan baik. 
 Siklus II dilaksanakan pada hari Rabu dan Senin tanggal 14 dan 19 November 
2012, peneliti mengajarkan materi menyelesaikan soal yang berhubungan dengan keliling 
dan luas jajargenjang dan segitiga melalui model pembelajaran matematika realistik. 
Dengan langkah pembelajaran sebagai berikut: 

 Siwa memperhatikan penjelasan guru tentang penyelesaian soal yang 
berhubungan dengan keliling dan luas jajargenjang dan segitiga serta 
kegiatan yang akan dilaksanakan untuk  mencapainya. 

 Tanyajawab tentang materi yang telah lalu  
 Siwa memahami masalah kontektual, guru menyampaikan masalah 

kontektual dalam kehidupan sehari-hari tentang soal yang berhubungan 
dengan keliling dan luas jajargenjang dan segitiga ( misal bentuk sawah, 
bentuk lapangan, bentuk bendera, bentuk lantai berubin dll ) 

 Guru menjelaskan tentang soal yang berhubungan dengan keliling dan luas 
jajargenjang dan segitiga dengan menggunakan model gambar sawah, 
gambar bendera segitiga, dan gambar plat segitiga 

 Guru membagikan lembar kerja dan memberikan motivasi pada siswa untuk 
mengerjakan soal dengan cara mereka sendiri. 

 Guru meminta siswa membentuk kelompok untuk membandingkan dan 
mendiskusikan jawaban yang telah diselesaikan secara individu, siswa 
berdiskusi kelompok untuk membandingkan jawabannya. 

 Guru menunjuk wakil-wakil kelompok untuk menuliskan jawabannya di 
papan tulis, siswa yang menjadi wakil maju menulis jawabannya di papan 
tulis. 

 Dengan bimbingan guru siswa menyimpulkan masing-masing jawabannya 
sesuai rumus keliling dan luas jajargenjang dan segitiga. 

 Pada akhir pembelajaran diadakan evaluasi sebagai tindakan pada siklus I. 
 Setelah peserta didik selesai mengerjakan kemudian hasilnya dikumpulkan 

kembali. 
 Dilanjutkan dengan analisis hasil evaluasi 
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 Siswa bersama guru melaksanakan analisis hasil evaluasi berdasarkan 
KKM 

 Hasil tindakan evaluasi yang saya lakukan pada siswa kelas 4 di siklus II dapat 
dilihat pada tabulasi data hasil evaluasi belajar siswa pada table 4.9 
 

Tabel 4.9 
Tabulasi Data Hasil Evaluasi Belajar 
Siswa Kelas 4 SDN Sidomulyo 01 

Semester 1/2012-2013 
Siklus II 

No N I S Nama 
Siklus 2 

Skor 
1 696 Siswa 1 80 
2 700 Siswa 2 60 
3 703 Siswa 3 100 
4 704 Siswa 4 60 
5 705 Siswa 5 60 
6 707 Siswa 6 50 
7 708 Siswa 7 80 
8 709 Siswa 8 70 
9 710 Siswa 9 70 

10 711 Siswa 10 80 
11 715 Siswa 11 60 
12 717 Siswa 12 80 
13 721 Siswa 13 90 
14 722 Siswa 14 60 

Maks 100,0 
Mins 50,0 
Range 50,0 
Kelas 5,0 
Interval 10,2 
KKM 60,0 
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   Dari data nilai hasil belajar pada tabel 4.9, maka selanjutnya data tersebut dapat 
dianalisa seperti pada table 4.10 
 

Tabel 4.10 
Analisis Ketuntasan Hasil Belajar Matematika 

Siswa Kelas 4 SD Negeri Sidomulyo 01 
Semester 1/2012-2013 

Siklus II 

No Ketuntasan Frekwensi Persentase 

1 Tuntas 13 93% 

2 Tidak Tuntas 1 7% 

 Rerata 71,0 

 Maksimum 100,0 

 Minimun 50 

 
 Selanjutnya dari tabulasi data hasil belajar siswa pada tabel 4.10 dapat saya 
gambarkan hasil ketuntasan siswa pada Siklus II seperti pada grafik 4.4 

 
 

 

      

      

      

 
Grafik 4.4 

Analisis Ketuntasan Hasil Belajar Matematika 
Siswa Kelas 4 SD Negeri Sidomulyo 01 

Semester 1/2012-2013 
Siklus II 
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 Melihat hasil tes formatif pada siklus II hasilnya cukup menggembirakan. Ternyata 
hanya 1 siswa yang nilainya di bawah KKM, nilai tertinggi 100 dan nilai terendah 50.  
4.4.2 .Refleksi dan Evaluasi Kegiatan Siklus 2 

 Berdasarkan data-data yang dapat dikumpulkan, peneliti melakukan kegiatan 
refleksi dan evaluasi terhadap kegiatan pembelajaran siklus 2. Refleksi dan evaluasi ini 
dilakukan dengan cara menganalisis data-data yang terkumpul dan berdiskusi dengan 
pengamat/kolaborator. Dari hasil refleksi dan evaluasi siklus II ini, peneliti menyimpulkan 
beberapa kelebihan kegiatan pembelajaran pada siklus I sebagai berikut. 

a. Selama pembelajaran dengan metode pembelajaran matematika realistik pada 
pelajaran Matematika  siswa terlihat cukup aktif, memiliki konsentrasi yang relatif 
tinggi, dan mendorong siswa untuk bekerja sendiri dalam menyelesaikan masalah 

b. Inisiatif dan keberanian siswa dalam bertanya / mengemukakan pendapatnya 
bertambah, walaupun ada beberapa siswa yang masih kurang berani 

c. Semua siswa menganggap pembelajaran dengan metode pembelajaran 
matematika realistik menyenangkan, membuat semangat belajarnya bertambah, 
dan menghilangkan anggapan bahwa pelajaran Matematika sulit dan 
membosankan 

d. Melalui metode pembelajaran matematika realistik, prestasi belajar siswa relatif 
baik, meskipun selisih antara nilai tertinggi dan terendah masih tinggi. 

4.4.3   Hasil Analis Belajar  

Berdasarkan analisis hasil tes formatif matematika pada perbaikan pembelajaran 
dari siklus I dan II diperoleh data mengenai peroiehan nilai siswa, jumlah siswa, nilai rata-
rata kelas, nilai tertinggi dan terendah serta jumlah siswa baik yang memenuhi ketuntasan 
belajar maupun yang belum. Sebelum melakukan analisis, ada beberapa hal yang harus 
kita perhatikan: 
a. Jumlah siswa 

Siswa yang dijadikan objek penelitian pada kedua siklus berjumlah 14 anak. 
b.  Nilai tertinggi 
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Nilai tertinggi yang diperoleh siswa pada siklus I adalah 90 sedangkan pada siklus II 
adalah 100. 

c.  Nilai terendah 
Nilai terendah pada siklus I adalah 40 sedangkan pada siklus II 50. 

d. Nilai rata-rata 
Nilai rata-rata untuk siklus I adalah 61,4 sementara pada siklus II adalah 71,4. Nilai ini 
diperoleh dengan menjumlah keseluruhan nilai yang diperoleh siswa dibagi dengan 
jumlah siswa yang dijadikan subjek penelitian tersebut. 

e. Jumlah dan persentase ketuntasan 
Jumlah siswa yang sudah mencapai ketuntasan pada siklus I adalah 6 siswa dengan 
persentase 43% sementara pada siklus II jumlahnya 13 siswa dengan persentase 
93%. Jumlah siswa yang belum mencapai ketuntasan pada siklus I adalah 8 siswa 
dengan persentase 57% sementara pada siklus II jumlahnya 1 orang dengan 
persentase 7 %. 

Melihat dari perbandingan hasil analis belajar, dapat disimpulkan bahwa hasil 
belajar siswa mengalami peningkatan, ditunjukkan dengan nilai rata-rata kelas mengalami 
peningkatan dari 61,4 pada siklus I menjadi 71,4 pada siklus 11. Demikian juga dengan 
persentase ketuntasan belajar dari 43% pada siklus I menjadi 93% pada siklus II. 
Untuk lebih jelasnya hasil pembelajaran siswa dapat dilihat pada tabel 4.11 

Tabel 4.11 
Persentase Perbandingan Ketuntasan 

Hasil Belajar Siswa 
Pra Siklus, Siklus I, dan Siklus II 

No Uraian 
Siswa yang tuntas Siswa yang belum tuntas 

Frekuensi % Frekuensi % 

1 Pra Siklus 6 43 % 8 57 % 

2 Siklus I 8 57 % 6 43 % 

3  Siklus II 13 93 % 1 7 % 

.  
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4.5  Pembahasan Hasil Penelitian 

Dari Tabel 4.11. yang menunjukkan peningkatan hasil belajar siswa mulai dari pra-
siklus, siklus I sampai siklus II kita dapat melihat peningkatan persentase tingkat 
ketuntasan perseorangan seiring dengan pengaplikasian metode melalui model 
pembelajaran matematika realistik pada siklus I dan siklus II. 

Pada pra-siklus terlihat kurang berhasilnya proses pembelajaran dengan rendahnya 
jumalah anak yang telah mencapai ketuntasan belajar, yaitu hanya 6 siswa dengan 
persentase 43%. Nilai terendah yang dipeoleh siswa adalah 40 dengan nilai tertinggi 
hanya 80. Nilai rata-rata keseluruhan siswa pada tes formatif siklus ini adalah 61,4. 

Setelah dilakukan perbaikan pembelajaran dengan menggunakan metode melalui 
model pembelajaran matematika realistik pada siklus I dan II, terjadi peningkatan hasil nilai 
tes formatif siswa. Jumlah siswa yang mencapai ketuntasan belajar belajar jumlahnya naik 
dari 6 siswa dengan persentase ketuntasan belajar hanya 43% pada pra-siklus menjadi 8 
siswa dengan tingkat ketuntasan belajar 57% pada siklus I dan naik lagi menjadi 13 siswa 
dengan persentase ketuntasan mencapai 93% pada siklus 11. Nilai terendah yang hanya 
40 pada pada pra-siklus naik menjadi 60 pada siklus I dan siklus II sementara nilai tertinggi 
yang dapat dicapai siswa juga meningkat dari 80 pada pra-siklus menjadi 90 pada siklus I 
dan 100 pada siklus II 

Berikut merupakan tabel yang memperlihatkan perbandingan presentase siswa 
yang sudah mencapai ketuntasan belajar dari pra-siklus, siklus I dan II. Dengan 
mengamati tabel berikut, kenaikan persentase siswa yang sudah mencapai ketuntasan 
belajar akan lebih mudah diamati.   

Tabel 4.12. 
Perbandingan Persentase Ketuntasan Belajar  

Pra-Siklus, Siklus I & Siklus II 

No Siklus  Ketuntasan Belajar (%) 
Tuntas Belum Tuntas 

1. Pra Siklus 43% 57% 
2. Siklus I 57% 43% 
3. Siklus II 93% 7% 

 
Ditinjau dari ketuntasan belajarnya, ada 4 kelompok siswa yaitu : (1) siswa yang 

tuntas setelah pembelajaran pra-siklus, (2) siswa yang tuntas setelah perbaikan 
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pembelajaran siklus I, (3) siswa yang tuntas setelah perbaikan siklus II, dan (4) siswa yang 
tidak tuntas setelah perbaikan pembelajaran siklus II.  
Pada grafik 4.5 menggambarkan kenaikan jumlah persentase siswa yang sudah mencapai 
ketuntasan belajar dan penurunan persentase siswa yang belum mencapai ketuntasan 
belajar.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafik 4.5 
Perbandingan ketuntasan pra siklus, siklus I dan siklus II 

 
Selain ketuntasan belajarnya, keterampilan sosial siswapun mengalami 

peningkatan. Dengan metode melalui model pembelajaran matematika realistik, 
keterampilan sosial siswapun meningkat. Mereka mulai untuk berani bertanya dan 
berpendapat, menghargai pendapat orang lain, membantu siswa yang belum memahami 
materi, mandiri dalam menyelesaikan permasalahan, dan lebih kritis dalam berfikir.  

Dengan mempertimbangkan peningkatan signifikan pada hasil belajar, baik dari 
aspek kognitif maupun keterampilan sosial siswa, hipotesis penelitian yang dikemukakan 
yaitu, “penggunaan metode melalui model pembelajaran matematika realistik dapat 
menignkatkan hasil belajar Matematika pada siswa kelas 4 SD Negeri Sidomulyo 01 
Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati semester I tahun pelajaran 2012/2013” 
terbukti sesuai.  
  


