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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Deskripsi Kondisi awal 

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan di kelas 5 SD Negeri 3 

Karangwuni pada semester II tahun pelajaran 2012/2013 yang berjumlah 22 siswa 

pada pelajaran matematika, terlihat bahwa efektivitas belajar matematika siswa 

kelas 5 cenderung rendah. Rendahnya efektivitas belajar siswa diukur berdasarkan 

tujuh indikator yang yang dikemukakan Wotruba dan Wright (Hamzah, 2012:174) 

meliputi pengorganisasian materi yang baik, komunikasi yang efektif, penguasaan 

dan antusiasme terhadap materi pelajaran, sikap positif terhadap siswa, pemberian 

nilai yang adil, keluwesan dalam pendekatan pembelajaran dan hasil belajar siswa 

yang baik. Berdasarkan pengamatan untuk indikator pengorganisasian materi 

yang baik, guru telah menyampaikan materi secara rinci dan sesuai tujuan namun 

belum mengurutkan materi dari yang mudah ke yang sukar. Indikator komunikasi 

yang efektif guru telah mempunyai kemampuan dalam berbicara dan mendengar 

namun kecakapan guru dalam memakai alat peraga belum terlihat. Indikator 

penguasaan dan antusiasme terhadap materi pelajaran terlihat guru telah 

menguasai materi pelajaran dengan benar namun guru belum mampu 

menghubungkan materi dengan pengetahuan yang dimiliki siswanya dan guru 

juga kurang mempunyai semangat. Indikator sikap positif terhadap siswa belum 

dilaksanakan, guru belum memberi bantuan kepada siswa yang kesulitan serta 

tidak mendorong siswanya untuk bertanya atau berpendapat. Indikator penilaian 

yang adil terlihat guru telah memberikan soal evaluasi sesuai materi yang 

diajarkan namun beberapa siswa saling bertukar jawaban dan mencontek jawaban 

teman serta guru tidak memberikan umpan balik terhadap pekerjaan siswa. Selain 

itu, pembelajaran belum sesuai karakteristik siswa dan karakteristik mata 

pelajaran. Berikut ini hasil observasi saat proses belajar mengajar berlangsung 

yang menggambarkan efektivitas belajar siswa kelas 5 SD Negeri 3 Karangwuni 

khususnya dalam mata pelajaran matematika disajikan dalam tabel 9. 
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Tabel 9 
Efektivitas Belajar Sebelum Tindakan 

 
 

No Indikator Ya Tdk 
  

1.  Pengorganisasian materi yang baik 
 a. Guru menyampaikan materi secara rinci. √  
 b. Guru mengurutkan materi dari yang mudah ke 

yang sukar. 
 √ 

 c. Materi yang disajikan guru sesuai dengan tujuan. √  
2. Komunikasi yang efektif 
 a. Kecakapan guru dalam pemakaian alat peraga.  √ 
 b. Kelancaran guru dalam berbicara. √  
 c. Kemampuan guru untuk mendengar. √  
3. Penguasaan dan antusiasme terhadap materi pelajaran 
 a. Guru menguasai materi pelajaran dengan benar. √  
 b. Guru mampu menghubungkan materi yang 

diajarkan dengan pengetahuan yang dimiliki 
siswanya. 

 √ 

 c. Guru mempunyai kemauan dan semangat untuk 
memberikan pengetahuan kepada siswanya. 

 √ 

4. Sikap positif terhadap siswa 
 a. Guru memberikan bantuan kepada siswa yang 

kesulitan. 
 √ 

 b. Guru mendorong siswanya untuk bertanya atau 
berpendapat. 

 √ 

5. Pemberian nilai yang adil 
 a. Soal tes sesuai dengan materi yang diajarkan. √  
 b. Kejujuran siswa dalam memperoleh nilai.  √ 
 c. Guru memberikan umpan balik terhadap 

pekerjaan siswa. 
 √ 

6. Keluwesan dalam pendekatan pembelajaran 
 a. Pembelajaran sesuai karakteristik siswa.  √ 
 b. Pendekatan pembelajaran sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran. 
 √ 

7.  Hasil belajar siswa yang baik 
 a. Guru memberikan evaluasi. √  
 b. Siswa menguasai materi pelajaran yang diberikan √ 

Jumlah 7 11 
Persentase 38,9 % 61,1% 
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Berdasarkan tabel 9 dapat dilihat bahwa efektivitas belajar siswa kelas 5 

khususnya dalam mata pelajaran matematika sangat rendah. Terbukti dari hasil 

observasi bahwa dari 18 indikator efektivitas belajar yang telah dijabarkan, hanya 

7 indikator yang terlaksana atau 38,9% sedangkan 11 indikator tidak terlaksana 

atau sebesar 61,1%. Kondisi tersebut berakibat banyak siswa kurang berminat 

terhadap pelajaran matematika, karena matematika dianggap pelajaran yang sulit 

dan abstrak. Hal ini terjadi karena guru melakukan pembelajaran dengan metode 

konvesional seperti ceramah dan pemberian tugas saja. Pada saat pembelajaran 

berlangsung siswa cenderung pasif dan didikte oleh guru sehingga tingkat 

pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan rendah, tingkat konsentrasi 

rendah dan hasil belajar beberapa siswa tidak memenuhi Kriteria Ketuntasan 

Minimal. Untuk memperkuat hasil observasi tentang efektivitas belajar khususnya 

indikator hasil belajar siswa yang baik maka sebelum memulai penelitian, peneliti 

mengambil nilai ulangan materi pecahan. Berdasarkan hasil ulangan pada 

semester I yang telah dilakukan bisa terlihat dari nilai hasil evaluasi siswa pada 

mata pelajaran matematika yang telah dilakukan di mana sebagian besar siswa 

memperoleh nilai di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM=60). Diperoleh 

data hasil pembelajaran sebelum dilakukan tindakan pembelajaran yang dilakukan 

oleh peneliti yang terdapat dalam tabel 10. 

 
 

Tabel 10  
Rekapitulasi Nilai Sebelum Tindakan 

 
 

No Rentang 
Skor Frekuensi Presentase 

(%) 
Keterangan 

Ketuntasan Jumlah 
1 <50 12 54,5 Tidak tuntas 14 
2 50-59 2 9,1 Tidak tuntas 
3 60-69 0 0 Tuntas  

8 4 70-79 6 27,3 Tuntas 
5 80-89 2 9,1 Tuntas 
6 90-100 0 0 Tuntas 

Jumlah 22 100  
Rata-rata 53 

Nilai tertinggi 87 
Nilai terendah 30 
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Berdasarkan tabel 10 dapat dilihat bahwa hasil evaluasi mata pelajaran 

matematika menunjukkan bahwa pembelajaran matematika yang dilakukan belum 

efektif. Terlihat jelas perbandingannya, siswa yang belum tuntas sebanyak 14 

siswa sedangkan siswa yang tuntas sebanyak 8 siswa yang dapat diuraikan pada 

skor nilai <50 frekuensinya 12 dengan presentase 54,5%, 50-59 frekuensinya 2 

dengan presentase 9,1%, 60-69 tidak ada atau 0%, 70-79 frekuensinya 6 dengan 

presentase 27,3%, dan 80-89 frekuensinya 2 dengan presentase %, 90-100 tidak 

ada atau 0%. Dengan nilai rata-rata 53 sedangkan nilai tertinggi adalah 87 dan 

nilai terendah adalah 30.  

Berdasarkan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM=60) data hasil perolehan 

nilai sebelum tindakan dapat disajikan dalam bentuk tabel 11. 

 
 

Tabel 11 
Ketuntasan Belajar sebelum Tindakan 

 
 

No. Ketuntasan 
Belajar 

Jumlah Siswa 
Jumlah Presentase 

1 Tuntas 8 36,4 % 
2 Belum Tuntas 14 63,6 % 

Jumlah 22 100 % 
 

Ketuntasan belajar siswa sebelum tindakan dapat diketahui pada tabel 11 

bahwa siswa yang memiliki nilai kurang dari Kriteria Ketuntasan Minimal 

sebanyak 14 siswa atau 63,6%, sedangkan yang sudah mencapai ketuntasan 

minimal sebanyak 8 siswa dengan persentase 36,4%.  

Berdasarkan data hasil belajar yang rendah pada siswa kelas 5 SD Negeri 3 

Karangwuni semester II Tahun Pelajaran 2012/2013 maka peneliti merasa perlu 

mengadakan tindakan pembelajaran demi membantu meningkatkan efektivitas 

belajar matematika. Dari kajian awal tersebut, maka perlu suatu model 

pembelajaran yang mampu menciptakan situasi kelas yang kondusif, siswa terlibat 

aktif dalam belajar, serta pemahaman siswa terhadap materi meningkat dan pada 

akhirnya hasil belajar siswa juga meningkat. Penulis merancang penelitian 
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tindakan kelas bekerja sama dengan guru kelas 5 SD Negeri 3 Karangwuni sesuai 

rencana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dengan rancangan penelitian 

menggunakan pendidikan matematika realistik berbantuan alat peraga yang akan 

diterapkan dalam dua siklus dan setiap siklus  memuat tiga kali pertemuan. 

 

4.2 Deskripsi Siklus I 

Dalam Siklus I terdapat 3 kali pertemuan dengan rincian sebagai berikut: 

4.2.1 Perencanaan Tindakan 

Sebelum melaksanakan tindakan siklus I, perlu adanya perencanaan terlebih 

dahulu. Hal ini dimaksudkan supaya pelaksanaan dapat berjaan dengan lancar 

sesuai yang diharapkan. Perencanaan dalam tindakan siklus I sebagai berikut. 

a. Pertemuan 1 

Setelah diperoleh informasi pada tahap observasi, maka dilakukan diskusi 

dengan guru kelas 5 SD Negeri 3 karangwuni mengenai materi pembelajaran yang 

akan disajikan serta alat penunjang lain yang perlu digunakan. Sebelum mengajar 

pada pertemuan I, maka peneliti menyiapkan segala sesuatu yang menunjang 

proses pembelajaran diantaranya RPP, alat peraga bangun ruang transparan, 

lembar kerja diskusi, serta lembar observasi aktivitas guru dan siswa. Peneliti 

merancang Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan pokok bahasan 

“Sifat-sifat Bangun Ruang”, kemudian menentukan tujuan serta membagi 

kelompok yang terdiri dari 5-6 siswa. Pada pertemuan pertama siswa bersama 

kelompoknya  menemukan sifat-sifat bangun kubus dan balok. 

b. Pertemuan 2 

Perencanaan pembelajaran siklus I pertemuan 2 sebagai tindak lanjut dari 

hasil belajar siswa dan kekurangan/kelemahan pada pertemuan 1. Pada pertemuan 

2 ini siswa berkelompok dengan anggota yang sama. Siswa bersama kelompoknya 

menemukan sifat-sifat bangun prima dan limas. Sebelum mengajar pada 

pertemuan 2, maka peneliti menyiapkan segala sesuatu yang menunjang proses 

pembelajaran, diantaranya RPP, alat peraga bangun ruang transparan, lembar 

kerja diskusi, lembar observasi aktivitas guru dan siswa, serta ruang/lokasi yang 

akan digunakan saat pembelajaran berlangsung. 
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c. Pertemuan 3 

Perencanaan pembelajaran pada siklus I pertemuan 3 sebagai 

penyempurnaan dan tindak lanjut dari pertemuan 1 dan 2. Pada pertemuan 3 siswa 

masih berkelompok dengan anggota yang sama. Siswa bersama kelompoknya 

menemukan sifat-sifat bangun tabung dan kerucut. Guru mengulang sedikit materi 

yang sudah dijelaskan pada pertemuan 1 dan 2, kemudian guru memberikan 

evaluasi kepada siswa untuk mengukur tingkat pemahaman siswa terhadap materi 

pelajaran. Sebelum mengajar pada pertemuan 3, peneliti menyiapkan segala 

sesuatu yang menunjang proses pembelajaran, diantaranya RPP, alat peraga 

bangun ruang transparan, lembar diskusi, lembar observasi aktivitas guru dan 

siswa,  lembar evaluasi, serta ruang yang digunakan untuk proses pembelajaran.  

4.2.2 Pelaksanaan dan Observasi Tindakan 

Pembelajaran pada siklus I terdiri dari tiga pertemuan, pertemuan 1 

dilaksanakan pada tanggal 9 April 2013, pertemuan 2 dilaksanakan pada tanggal 

10 April 2013, dan pertemuan 3 dilaksanakan pada tanggal 11 April 2013, dengan 

alokasi setiap pertemuan adalah 2 jam pelajaran (2 x 35 menit). 

a. Pertemuan 1 

Pada pertemuan 1, di kegiatan awal guru membuka pelajaran dengan 

mengucapkan salam kepada siswa. Pembelajaran dilaksanakan pada jam pertama 

sehingga pada kegiatan awal ini dilaksanakan kegiatan doa yang dipimpin oleh 

ketua kelas, presensi dan guru memeriksa kesiapan siswa dengan menggunakan 

“Tepuk Ready”. Kemudian guru melakukan apersepsi dengan menunjukkan kotak 

kapur, selanjutnya guru menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa dan 

menjelaskan kepada siswa langkah-langkah dalam pembelajaran menggunakan 

pendidikan matematika realistik. Dalam kegiatan apersepsi guru bertanya “apakah 

kotak kapur ini mempunyai ruang? Apakah kotak kapur ini dapat disebut bangun 

ruang?”. 

Pada kegiatan inti, guru melakukan tanya jawab dengan siswa tentang 

pengertian bangun ruang dan menggali pengetahuan siswa dengan meminta siswa 

menyebutkan contoh bangun ruang yang mereka ketahui. Kemudian guru 

menjelaskan materi tentang bagian-bagian bangun ruang secara singkat dengan 
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berbantuan alat peraga bangun ruang transparan. Setelah guru selesai menjelaskan 

materi, guru meminta siswa untuk berkelompok untuk bekerjasama memecahkan 

suatu masalah kontekstual berupa lembar kerja diskusi. 

Sebelum mengerjakan lembar kerja diskusi yang dibagikan guru, terlebih 

dahulu guru membagi siswa ke dalam 4 kelompok yang heterogen (baik dari 

agama, jenis kelamin, dan tingkat kecerdasan). Setiap kelompok terdiri dari 5-6 

siswa dan ditugaskan untuk bekerjasama memecahkan masalah tentang sifat-sifat 

bangun kubus dan balok sesuai dengan petunjuk yang ada pada lembar diskusi. 

Guru membimbing siswa melakukan diskusi untuk memecahkan masalah pada 

lembar diskusi dengan berbantuan alat peraga bangun ruang transparan. 

Guru menyediakan waktu untuk berdiskusi, setelah semua kelompok selesai 

mengerjakan lembar diskusi, guru menugaskan masing-masing kelompok maju ke 

depan kelas untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Guru meminta 

siswa yang tidak presentasi untuk menanggapi/bertanya kepada kelompok yang 

presentasi tentang sifat bangun kubus dan balok. Guru memberikan poin kepada 

siswa yang aktif pada saat presentasi, baik itu siswa yang bertanya maupun siswa 

yang menjawab pertanyaan. Setelah semua kelompok selesai presentasi, guru 

mengumumkan jumlah poin yang diperoleh masing-masing kelompok kemudian 

guru memberikan penguatan secara lisan (pujian) dengan kata pintar, bagus, dan 

kata-kata positif lainnya terhadap hasil kerja masing-masing kelompok. 

Selanjutnya guru bertanya jawab dengan siswa tentang kejelasan materi, 

meluruskan pemahaman dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya.   

Pada kegiatan penutup, guru bersama siswa membuat kesimpulan dari hasil 

pembelajaran. Guru memberikan tindak lanjut berupa tugas rumah yaitu siswa 

ditugaskan untuk menggambar benda yang berbentuk kubus dan balok yang ada 

dirumah masing-masing. Selanjutnya guru menyampaikan rencana pembelajaran 

pada pertemuan berikutnya tentang sifat prisma dan limas, kemudian siswa 

ditugaskan untuk mempelajari materi tersebut terlebih dahulu. Guru mengakhiri 

pembelajaran dengan mengucapkan salam. 
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b. Pertemuan 2 

Pada pertemuan 2, langkah-langkah pembelajaran pada dasarnya sama 

dengan pertemuan 1, namun materi yang diajarkan berbeda yaitu sifat bangun 

prisma dan limas. Pertemuan 2 merupakan penyempurnaan dari kekurangan/ 

kelemahan pada pertemuan 1. 

Pada pertemuan 2, di kegiatan awal guru membuka pelajaran dengan 

mengucapkan salam kepada siswa. Sama seperti pertemuan 1, pembelajaran 

dilaksanakan pada jam pertama sehingga pada kegiatan awal ini dilaksanakan 

kegiatan doa yang dipimpin oleh ketua kelas, presensi dan guru memeriksa 

kesiapan siswa dengan menggunakan “Tepuk Ready”. Kemudian guru melakukan 

apersepsi dengan meminta satu siswa maju kedepan kelas untuk meniup balon 

bersama guru, selanjutnya guru menyampaikan tujuan pembelajaran kepada 

siswa. Dalam kegiatan apersepsi guru bertanya “apakah balon ini mempunyai 

ruang? Apakah balon ini dapat disebut bangun ruang?”. 

Pada kegiatan inti, guru melakukan tanya jawab dengan siswa tentang 

benda-benda yang mempunyai ruang tetapi tidak termasuk bangun ruang. Guru 

menggali pengetahuan siswa dengan meminta siswa untuk membedakan bangun 

prisma dan limas serta menyebutkan macam-macam bangun prisma dan limas 

yang mereka ketahui. Kemudian guru menjelaskan materi tentang cara memberi 

nama prisma dan limas berdasarkan bentuk alasnya. Setelah guru selesai 

menjelaskan materi dengan berbantuan alat peraga bangun ruang transparan, guru 

meminta siswa untuk berkelompok bekerjasama memecahkan masalah 

kontekstual dalam lembar diskusi. 

Sebelum mengerjakan lembar diskusi yang dibagikan, guru mengumumkan 

nilai hasil diskusi pada pertemuan 1. Kemudian guru meminta siswa duduk 

berkelompok dengan kelompok yang sama pada pertemuan1. Guru membagikan 

lembar diskusi untuk masing-masing kelompok. Setiap kelompok bekerjasama 

memecahkan masalah kontekstual sesuai dengan petunjuk yang ada pada lembar 

diskusi. Guru membimbing siswa melakukan diskusi untuk untuk bekerjasama 

memecahkan masalah pada lembar diskusi dengan berbantuan alat peraga bangun 

ruang transparan. 
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Guru menyediakan waktu untuk berdiskusi. Setelah semua kelompok selesai 

mengerjakan lembar diskusi, guru menugaskan masing-masing kelompok maju ke 

depan kelas untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Guru meminta 

siswa yang tidak presentasi untuk menanggapi/bertanya kepada kelompok yang 

presentasi tentang sifat bangun prisma dan limas. Guru memberikan poin kepada 

siswa yang aktif pada saat presentasi, baik itu siswa yang bertanya maupun siswa 

yang menjawab petanyaan. Setelah semua kelompok selesai presentasi, guru 

mengumumkan jumlah poin yang diperoleh masing-masing kelompok kemudian 

memberikan penguatan secara lisan (pujian) dengan kata pintar, bagus, dan kata-

kata positif lainnya terhadap hasil kerja masing-masing kelompok. Selanjutnya 

guru bertanya jawab dengan siswa tentang kejelasan materi, meluruskan 

pemahaman dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya.  

Pada kegiatan penutup, guru bersama siswa membuat kesimpulan dari hasil 

pembelajaran. Guru memberikan tindak lanjut berupa tugas rumah yaitu siswa 

ditugaskan untuk menggambar benda yang berbentuk prisma dan limas yang ada 

dirumah masing-masing. Selanjutnya guru menyampaikan rencana pembelajaran 

pada pertemuan berikutnya tentang sifat tabung dan kerucut, kemudian siswa 

ditugaskan untuk mempelajari materi tersebut terlebih dahulu. Guru mengakhiri 

pembelajaran dengan mengucapkan salam. 

c. Pertemuan 3 

Pada pertemuan 3, langkah-langkah pembelajaran pada dasarnya sama 

dengan pertemuan 1 dan 2, namun yang membedakan adalah materi yang 

diajarkan yaitu sifat bangun tabung dan kerucut serta pemberian soal evaluasi 

diakhir pembelajaran.  

Pada kegiatan awal pertemuan 3, guru membuka pelajaran dengan 

mengucapkan salam kepada siswa. Sama seperti pertemuan 1 dan 2, pembelajaran 

dilaksanakan pada jam pertama sehingga pada kegiatan awal ini dilaksanakan 

kegiatan doa yang dipimpin oleh ketua kelas, presensi dan memeriksa kesiapan 

siswa dengan menggunakan “Tepuk Ready”. Kemudian guru melakukan apersepsi 

dengan menunjukkan toples permen (berbentuk tabung), selanjutnya guru 

menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa. Dalam kegiatan apersepsi guru 
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bertanya “apakah toples ini mempunyai ruang? Apakah toples ini dapat disebut 

bangun ruang?”. 

Pada kegiatan inti, guru menggali pengetahuan siswa dengan meminta siswa 

membedakan bangun tabung dan kerucut yang mereka ketahui. Kemudian guru 

menjelaskan materi tentang bagian-bagian tabung dan kerucut. Setelah guru 

selesai menjelaskan materi dengan berbantuan alat peraga bangun ruang 

transparan, guru meminta siswa untuk berkelompok bekerjasama memecahkan 

masalah kontekstual dalam lembar diskusi. 

Sebelum mengerjakan lembar diskusi yang dibagikan, guru mengumumkan 

nilai hasil diskusi pada pertemuan 2. Kemudian guru meminta siswa duduk 

berkelompok dengan kelompok yang sama pada pertemuan 1 dan 2. Guru 

membagikan lembar diskusi untuk masing-masing kelompok. Setiap kelompok 

bekerjasama memecahkan masalah kontekstual sesuai dengan petunjuk yang ada 

pada lembar diskusi. Guru membimbing siswa melakukan diskusi untuk 

bekerjasama memecahkan masalah pada lembar diskusi dengan berbantuan alat 

peraga bangun ruang transparan. 

Guru menyediakan waktu untuk berdiskusi. Setelah semua kelompok selesai 

mengerjakan lembar diskusi, guru menugaskan masing-masing kelompok maju ke 

depan kelas untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Guru meminta 

siswa yang tidak presentasi untuk menanggapi/bertanya kepada kelompok yang 

presentasi tentang sifat bangun prisma dan limas. Guru memberikan poin kepada 

siswa yang aktif pada saat presentasi, baik itu siswa yang bertanya maupun siswa 

yang menjawab petanyaan. Setelah semua kelompok selesai presentasi, guru 

mengumumkan jumlah poin yang diperoleh masing-masing kelompok kemudian 

memberikan penguatan secara lisan (pujian) dengan kata pintar, bagus, dan kata-

kata positif lainnya terhadap hasil kerja masing-masing kelompok. Selanjutnya 

guru bertanya jawab dengan siswa tentang kejelasan materi, meluruskan 

pemahaman dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya.  

Pada kegiatan penutup, guru bersama siswa membuat kesimpulan dari hasil 

pembelajaran serta mengulas sedikit materi yang telah dipelajari pada pertemuan 

1 dan 2. Selanjutnya guru memberikan evaluasi secara individu untuk mengukur 
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tingkat pemahaman  siswa selama pembelajaran. Guru mengakhiri pembelajaran 

dengan mengucapkan salam. Selama kegiatan pembelajaran pada siklus I 

berlangsung, peneliti menerima bantuan Observer (guru kelas 5 SD Negeri 3 

Karangwuni) untuk mengamati jalannya pembelajaran dari awal hingga akhir 

pembelajaran dengan mengisi lembar observasi yang telah disediakan. Lembar 

observasi tersebut meliputi item untuk mengamati aktivitas guru dan siswa saat 

melaksanakan pembelajaran dengan PMR berbantuan alat peraga. 

4.2.3 Hasil Tindakan 

Hasil tindakan pembelajaran pada siklus I ini berupa hasil lembar observasi 

aktivitas guru dan aktivitas siswa saat PMR diterapkan. Penilaian observasi ini 

dilakukan oleh observer yaitu Mujiyadi, S.Pd.SD. Proses pembelajaran 

menggunakan pendidikan matematika realistik berbantuan alat peraga pada siklus 

I ini terdiri dari 3 kali pertemuan. 

a. Pertemuan 1 

Hasil pengamatan aktivitas guru selama pembelajaran siklus I pertemuan 1 

secara garis besar sudah bagus. Dalam kegiatan awal pembelajaran guru memiliki 

inisiatif untuk melakukan “Tepuk Ready” untuk memeriksa kesiapan siswa, guru 

melakukan apersepsi juga menyampaikan tujuan pembelajaran. 

Dalam kegiatan inti pembelajaran guru telah menyampaikan materi sesuai 

dengan tujuan, namun guru belum mengurutkan dan menyampaikan materi secara 

rinci sehingga terlihat guru belum begitu menguasai materi pembelajaran. 

Kelancaran guru dalam berbicara dan mendengar sudah baik, akan tetapi guru 

belum mampu menghubungkan materi pelajaran dengan pengetahuan yang 

dimiliki siswanya serta guru tidak terlihat memberikan bantuan kepada siswa yang 

kesulitan. Kekurangan tersebut dapat tertutupi dengan besarnya kemauan serta 

semangat guru dalam memberikan pengetahuan kepada siswanya. Guru telah 

memfasilitasi terjadinya diskusi dan memberikan umpan balik terhadap pekerjaan 

siswa. Pada kegiatan penutup guru belum melibatkan siswa dalam menarik 

kesimpulan, tidak memberikan evaluasi namun memberikan tugas rumah. Hasil 

observasi aktivitas guru saat penerapan pendidikan matematika realistik 

berbantuan alat peraga pada siklus I pertemuan 1 dapat disajikan pada tabel 12. 
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Tabel 12 
Hasil Observasi Aktivitas Guru 

Siklus I Pertemuan 1 
 
 

 
No 

 

 
Aspek yang Diamati 

 
Ya 

 
Tdk  

 
I Kegiatan awal pembelajaran/mengkondisikan kelas 
1 Menyiapkan alat dan media pembelajaran √  
2 Memeriksa kesiapan peserta didik √  
3 Melakukan kegiatan apersepsi √  
4 Menyampaikan tujuan pembelajaran √  

Persentase keberhasilan 20% 0% 
II Kegiatan inti pembelajaran/pelaksanaan PMR 
5 Guru menyampaikan materi secara rinci.  √ 
6 Guru mengurutkan materi dari yang mudah ke yang sukar.  √ 
7 Materi yang disajikan guru sesuai dengan tujuan. √  
8 Kecakapan guru dalam pemakaian alat peraga. √  
9 Kelancaran guru dalam berbicara dan mendengar. √  
10 Guru menguasai materi pelajaran dengan benar.  √ 
11 Guru mampu menghubungkan materi yang diajarkan 

dengan pengetahuan yang dimiliki siswanya. 
 √ 

12 Guru mempunyai kemauan dan semangat untuk 
memberikan pengetahuan kepada siswanya. 

√  

13 Guru membentuk kelompok. √  
14 Guru memberikan masalah kontekstual sebagai bahan 

diskusi. 
√  

15 Guru menyediakan lembar diskusi dan waktu diskusi. √  
16 Guru memberikan bantuan kepada siswa yang kesulitan.  √ 
17 Guru memberikan umpan balik terhadap pekerjaan siswa. √  

Persentase keberhasilan 40% 25% 
III Menutup pelajaran 
18 Guru memberikan evaluasi yang sesuai dengan materi 

yang diajarkan. 
 √ 

19 Guru mengajak peserta didik menarik kesimpulan dari 
pembelajaran 

 √ 

20 Guru merencanakan tindak lanjut √  
Persentase keberhasilan 5% 10% 

 
Jumlah item 

 
13 

 
7 

 
Jumlah persentase keberhasilan 

 
65% 

 
35% 
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Dari tabel 12 dapat terlihat bahwa PMR telah diterapkan guru pada siklus I 

pertemuan 1 mencapai persentase keberhasilan 65% dengan rincian kegiatan 

mengkondisikan kelas sebesar 20%  atau 4 item pada aspek pengamatan telah 

dilaksanakan guru, langkah  pelaksanaan PMR sebesar 40% atau 8 item pada 

aspek pengamatan telah dilaksanakan guru dan kegiatan menutup pelajaran 

sebesar 5% atau 1 item pada aspek pengamatan telah dilaksanakan guru. Dengan 

melihat persentase pelaksanaan PMR pada siklus I pertemuan 1 sebesar 65%, 

berarti indikator kinerja pada siklus I pertemuan 1 belum tercapai karena indikator 

kinerja yang diterapkan pada penelitian ini adalah ≥ 75% dari keseluruhan 

kegiatan PMR telah diterapkan guru. 

Hasil pengamatan aktivitas siswa selama pembelajaran siklus I pertemuan 1 

secara garis besar masih sangat kurang. Dalam hal kesiapan siswa mengikuti 

pembelajaran, terlihat siswa saling meminjam alat pelajaran seperti penghapus, 

penggaris dan tipe-x sehingga kelas menjadi gaduh karena beberapa siswa 

berjalan-jalan menghampiri tempat duduk siswa lain untuk meminjam ataupun 

mengembalikan alat-alat tersebut. Disela-sela guru menjelaskan materi pelajaran, 

terlihat siswa kurang serius memperhatikan penjelasan guru dan memanfaatkan 

kesempatan mengobrol dengan teman sebangkunya. Banyak siswa yang 

membawa buku sumber belajar saat pembelajaran berlangsung, namun ternyata 

siswa belum belajar dan mempersiapkan materi pelajaran dari rumah sehingga 

kemampuan awal siswa sangat rendah. Dalam mengerjakan lembar diskusi, 

antusiasme untuk bekerja bersama kelompoknya juga masih rendah. Keaktifan 

siswa dalam mengajukan pertanyaan masih kurang karena siswa merasa malu 

untuk bertanya. Ketika kegiatan diskusi berlangsung terlihat siswa yang pintar 

saja yang mempunyai inisiatif dan mendominasi kegiatan. Pada saat presentasi, 

banyak pertanyaan yang diulang-ulang sehingga kegiatan presentasi 

membutuhkan waktu cukup lama. Hasil observasi aktivitas siswa saat penerapan 

PMR berbantuan alat peraga pada siklus I pertemuan 1 dapat disajikan pada tabel 

berikut ini.  
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Tabel 13 
Hasil Observasi Aktivitas siswa 

Siklus I Pertemuan 1 
 
 

 
No 

 
Aspek yang Diamati 

Persentase 
(%) 

Rata-rata 
(%) 

 
I Kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran 
1 Membawa alat pelajaran lengkap 45,5  

 
43,5 

2 Membawa buku sumber belajar 81,8 
3 Bersemangat dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran 
40,1 

4 Sudah mempelajari materi pelajaran di rumah 22,7 
5 Serius memperhatikan penjelasan guru 27,3 
II Kemampuan siswa dalam mengerjakan lembar diskusi 
6 Bersungguh-sungguh dalam mengerjakan lembar 

kerja  
36,4  

 
42,5 7 Mengerjakan lembar kerja sesuai dengan  petunjuk 

yang ada 
45,5 

8 Dapat menjawab pertanyaan yang diajukan dalam 
lembar kerja 

45,5 

III Aktif mengajukan pertanyaan dalam pembelajaran 
9 Bertanya bila mengalami kesulitan memecahkan 

masalah. 
31,8  

 
 

28,4 
10 Memiliki inisiatif untuk bertanya tanpa ditunjuk 

guru 
18,2 

11 Pertanyaan yang diajukan sesuai dengan materi 
pembelajaran. 

18,2 

12 Memanfaatkan alat peraga dengan baik 45,5 
IV Bekerja sama dalam kelompok 
13 Bertukar pikiran dalam memecahkan masalah. 27,3  

25 14 Antusias untuk bekerjasama dengan teman. 31,8 
15 Menghargai pendapat teman. 22,7 
16 Merespon pendapat teman dengan positif. 18,2 
V Keberanian dan kejujuran 
17 Mempresentasikan hasil kerja kelompok ke depan 

kelas 
36,4  

 
33 18 Memiliki kepercayaan diri yang tinggi 27,3 

19 Kejujuran dalam memperoleh nilai 36,4 
20 Menanggapi hasil kerja kelompok lain 31,8 

 
Rata-rata Aktivitas siswa 

 
34,5 

 
 



63 
 

Dari tabel 13 siklus I pertemuan 1 dapat terlihat bahwa rata-rata aktivitas 

siswa saat PMR diterapkan sebesar 34,5%, dengan rincian sebanyak 43,5% siswa 

telah siap dalam mengikuti pembelajaran, sebanyak 42,5% siswa telah mampu 

mengerjakan lembar diskusi, sebanyak 28,4% siswa telah aktif mengajukan 

pertanyaan, sebanyak 25% siswa telah bekerja sama dengan kelompok dan 

sebanyak 33% siswa telah berani mempresentasikan hasil kerja dan jujur dalam 

memperoleh nilai. Dengan melihat rata-rata keseluruhan aktivitas siswa siklus I 

pertemuan 1 sebesar 34,5 % berarti indikator kinerja ≥75% belum tercapai. 

b. Pertemuan 2 

Hasil pengamatan aktivitas guru selama pembelajaran siklus I pertemuan 2 

ada peningkatan. Pada kegiatan awal pembelajaran guru telah melaksanakan 

semua tindakan pada aspek pengamatan yaitu guru menyiapkan alat dan media 

pembelajaran, guru memeriksa kesiapan siswa dengan “Tepuk Ready”, guru 

melakukan apersepsi juga menyampaikan tujuan pembelajaran. 

Dalam kegiatan inti pembelajaran guru telah menyampaikan materi sesuai 

dengan tujuan, namun guru belum mengurutkan materi dari yang mudah ke yang 

sukar juga belum menyampaikan materi secara rinci. Guru menguasai materi 

pelajaran, lancar dalam berbicara dan mendengar, cakap dalam memakai alat 

peraga, dan mempunyai kemauan serta semangat dalam memberikan pengetahuan 

kepada siswanya. Guru telah memfasilitasi diskusi dan memberikan umpan balik 

terhadap hasil pekerjaan siswa, akan tetapi guru belum mampu menghubungkan 

materi pelajaran dengan pengetahuan yang dimiliki siswanya serta guru tidak 

terlihat memberikan bantuan kepada siswa yang kesulitan.  

Pada kegiatan penutup guru sudah melibatkan siswa dalam menarik 

kesimpulan, tidak memberikan evaluasi namun memberikan tugas rumah. Hasil 

observasi aktivitas guru saat penerapan pendidikan matematika realistik 

berbantuan alat peraga pada siklus I pertemuan 2 dapat disajikan pada tabel 

berikut ini. 
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Tabel 14 
Hasil Observasi Aktivitas Guru 

Siklus I Pertemuan 2 
 
 

 
No 

 
Aspek yang Diamati 

 
Ya  

 
Tdk  

 
I Kegiatan awal pembelajaran/mengkondisikan kelas 
1 Menyiapkan alat dan media pembelajaran √  
2 Memeriksa kesiapan peserta didik √  
3 Melakukan kegiatan apersepsi √  
4 Menyampaikan tujuan pembelajaran √  

Persentase keberhasilan 20% 0% 
II Kegiatan inti pembelajaran/pelaksanaan PMR 
5 Guru menyampaikan materi secara rinci.  √ 
6 Guru mengurutkan materi dari yang mudah ke yang sukar.  √ 
7 Materi yang disajikan guru sesuai dengan tujuan. √  
8 Kecakapan guru dalam pemakaian alat peraga. √  
9 Kelancaran guru dalam berbicara dan mendengar. √  
10 Guru menguasai materi pelajaran dengan benar. √  
11 Guru mampu menghubungkan materi yang diajarkan 

dengan pengetahuan yang dimiliki siswanya. 
 √ 

12 Guru mempunyai kemauan dan semangat untuk 
memberikan pengetahuan kepada siswanya. 

√  

13 Guru membentuk kelompok. √  
14 Guru memberikan masalah kontekstual sebagai bahan 

diskusi. 
√  

15 Guru menyediakan lembar diskusi dan waktu diskusi. √  
16 Guru memberikan bantuan kepada siswa yang kesulitan.  √ 
17 Guru memberikan umpan balik terhadap pekerjaan siswa. √  

Persentase keberhasilan 45% 20% 
III Menutup pelajaran 
18 Guru memberikan evaluasi yang sesuai dengan materi 

yang diajarkan. 
 √ 

19 Guru mengajak peserta didik menarik kesimpulan dari 
pembelajaran 

√  

20 Guru merencanakan tindak lanjut √  
Persentase keberhasilan 10% 5% 

 
Jumlah item 

 
15 

 
5 

 
Jumlah persentase keberhasilan 

 
75% 

 
25% 
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Dari tabel 14 siklus I pertemuan 2 dapat terlihat bahwa pembelajaran PMR 

yang telah diterapkan guru ada peningkatan dengan persentase 75% dengan 

rincian kegiatan mengkondisikan kelas sebesar 20%  atau 4 item pada aspek 

pengamatan telah dilaksanakan guru, langkah  pelaksanaan PMR sebesar 45% 

atau 9 item pada aspek pengamatan telah dilaksanakan guru dan kegiatan menutup 

pelajaran sebesar 10% atau 2 item pada aspek pengamatan telah dilaksanakan 

guru. Dengan melihat persentase pelaksanaan PMR pada siklus I pertemuan 2 

sebesar 75%, berarti indikator kinerja pada siklus I pertemuan 2 telah tercapai 

karena indikator kinerja yang diterapkan pada penelitian ini adalah ≥ 75% dari 

keseluruhan kegiatan PMR telah diterapkan guru. Tetapi pembelajaran akan 

dilanjutkan pada pertemuan 3 untuk menyempurnakan kegiatan pembelajaran 

PMR berbantuan alat peraga dengan memberikan evaluasi kepada siswa. 

Hasil pengamatan aktivitas siswa selama pembelajaran siklus I pertemuan 2, 

yaitu aktivitas siswa mulai ada peningkatan, hal ini dapat terlihat bahwa banyak 

siswa yang sudah mempersiapkan materi dari rumah sehingga pengetahuan awal 

siswa sudah cukup baik meskipun masih terdapat beberapa siswa yang saling 

meminjam alat pelajaran. Ketika guru menyampaikan materi pelajaran masih 

terdapat siswa yang kurang serius memperhatikan penjelasan guru, sehingga 

sesekali guru menegur siswa-siswa tersebut. Dalam kegiatan diskusi, siswa mulai 

mengerjakan secara berkelompok dan memanfaatkan alat peraga dengan baik. 

Para siswa yang mendominasi dalam kegiatan diskusi pada pertemuan 1 diberi 

pengarahan dari guru untuk membantu anggota kelompok yang mengalami 

kesulitan. Keinginan siswa untuk bertanya sudah cukup baik, ada beberapa siswa 

yang pada awalnya siswa yang pendiam, kemudian berani bertanya dengan baik. 

Untuk kegiatan presentasi siswa mulai bisa menghargai teman yang sedang 

mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka dan mau menanggapi hasil kerja 

kelompok lain.  

Hasil observasi aktivitas siswa saat penerapan pendidikan matematika 

realistik berbantuan alat peraga pada siklus I pertemuan 2 dapat disajikan pada 

tabel berikut ini. 
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Tabel 15 
Hasil Observasi Aktivitas siswa 

Siklus I Pertemuan 2 
 
 

 
No 

 
Aspek yang Diamati 

Persentase 
(%) 

Rata-rata 
(%) 

 
I Kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran 
1 Membawa alat pelajaran lengkap 50  

 
60,9 

2 Membawa buku sumber belajar 77,3 
3 Bersemangat dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran 
54,5 

4 Sudah mempelajari materi pelajaran di rumah 63,6 
5 Serius memperhatikan penjelasan guru 59,1 
II Kemampuan siswa dalam mengerjakan lembar diskusi 
6 Bersungguh-sungguh dalam mengerjakan lembar 

kerja  
40,1  

 
55,8 7 Mengerjakan lembar kerja sesuai dengan  petunjuk 

yang ada 
59,1 

8 Dapat menjawab pertanyaan yang diajukan dalam 
lembar kerja 

68,2 

III Aktif mengajukan pertanyaan dalam pembelajaran 
9 Bertanya bila mengalami kesulitan memecahkan 

masalah. 
27,3  

 
 

37,5 
10 Memiliki inisiatif untuk bertanya tanpa ditunjuk 

guru 
27,3 

11 Pertanyaan yang diajukan sesuai dengan materi 
pembelajaran. 

27,3 

12 Memanfaatkan alat peraga dengan baik 68,2 
IV Bekerja sama dalam kelompok 
13 Bertukar pikiran dalam memecahkan masalah. 45,5  

40,9 14 Antusias untuk bekerjasama dengan teman. 59,1 
15 Menghargai pendapat teman. 31,8 
16 Merespon pendapat teman dengan positif. 27,3 
V Keberanian dan kejujuran 
17 Mempresentasikan hasil kerja kelompok ke depan 

kelas 
54,5  

 
44,3 18 Memiliki kepercayaan diri yang tinggi 36,4 

19 Kejujuran dalam memperoleh nilai 50 
20 Menanggapi hasil kerja kelompok lain 36,4 

 
Rata-rata Aktivitas siswa 

 

 
47,9 
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Dari tabel 15 siklus I pertemuan 2 dapat terlihat bahwa rata-rata aktivitas 

siswa saat PMR diterapkan ada peningkatan bila dibandingkan dengan siklus 1 

pertemuan 1. Aktivitas siswa pada siklus I pertemuan 2 sebesar 47,9%, dengan 

rincian sebanyak 60,9% siswa telah siap dalam mengikuti pembelajaran, sebanyak 

55,8% siswa telah mampu mengerjakan lembar diskusi, sebanyak 37,5% siswa 

telah aktif mengajukan pertanyaan, sebanyak 40,9% siswa telah bekerja sama 

dengan kelompok dan sebanyak 44,3% siswa telah berani mempresentasikan hasil 

kerja dan jujur dalam memperoleh nilai. Dengan melihat rata-rata keseluruhan 

aktivitas siswa pada siklus I pertemuan 2 sebesar 47,9 % berarti indikator kinerja 

≥75% belum tercapai. 

c. Pertemuan 3 

Hasil pengamatan aktivitas guru selama pembelajaran siklus I pertemuan 3 

pada dasarnya sama dengan pertemuan 1 dan 2. Pada kegiatan awal pembelajaran 

guru telah melaksanakan semua tindakan pada aspek pengamatan yaitu guru 

menyiapkan alat dan media pembelajaran, memeriksa kesiapan siswa dengan 

“Tepuk Ready”, melakukan apersepsi juga menyampaikan tujuan pembelajaran. 

Dalam kegiatan inti pembelajaran, guru telah menyampaikan materi sesuai 

dengan tujuan serta mengurutkan materi dari yang mudah ke yang sukar namun 

materi yang disajikan tidak rinci. Kecakapan guru dalam memakai alat peraga 

sudah bagus namun kelancaran guru dalam berbicara dan mendengar kurang baik. 

Guru terlihat sangat menguasai materi pelajaran dan mempunyai kemauan serta 

semangat dalam memberikan pengetahuan kepada siswanya akan tetapi guru 

belum mampu menghubungkan materi yang diajarkan dengan pengetahuan yang 

dimiliki siswanya. Guru telah memfasilitasi diskusi, memberikan bantuan kepada 

siswa yang kesulitan, dan memberikan umpan balik kepada siswanya.  

Pada kegiatan penutup guru sudah melibatkan siswa dalam menarik 

kesimpulan. Guru memberikan evaluasi untuk mengukur tingkat pemahaman 

siswa terhadap materi yang telah disampaikan pada pertemuan  1, 2 dan 3 namun 

guru tidak memberikan tugas rumah. Hasil observasi aktivitas guru saat penerapan 

pendidikan matematika realistik berbantuan alat peraga pada siklus I pertemuan 3 

dapat disajikan pada tabel berikut ini. 
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Tabel 16 
Hasil Observasi Aktivitas Guru 

Siklus I Pertemuan 3 
 
 

 
No 

 
Aspek yang Diamati 

 
Ya  

 
Tdk 

  
I Kegiatan awal pembelajaran/mengkondisikan kelas 
1 Menyiapkan alat dan media pembelajaran √  
2 Memeriksa kesiapan peserta didik √  
3 Melakukan kegiatan apersepsi √  
4 Menyampaikan tujuan pembelajaran √  

Persentase keberhasilan 20% 0% 
II Kegiatan inti pembelajaran/pelaksanaan PMR 
5 Guru menyampaikan materi secara rinci.  √ 
6 Guru mengurutkan materi dari yang mudah ke yang sukar. √  
7 Materi yang disajikan guru sesuai dengan tujuan. √  
8 Kecakapan guru dalam pemakaian alat peraga. √  
9 Kelancaran guru dalam berbicara dan mendengar.  √ 
10 Guru menguasai materi pelajaran dengan benar. √  
11 Guru mampu menghubungkan materi yang diajarkan 

dengan pengetahuan yang dimiliki siswanya. 
 √ 

12 Guru mempunyai kemauan dan semangat untuk 
memberikan pengetahuan kepada siswanya. 

√  

13 Guru membentuk kelompok. √  
14 Guru memberikan masalah kontekstual sebagai bahan 

diskusi. 
√  

15 Guru menyediakan lembar diskusi dan waktu diskusi. √  
16 Guru memberikan bantuan kepada siswa yang kesulitan. √  
17 Guru memberikan umpan balik terhadap pekerjaan siswa.  √ 

Persentase keberhasilan 45% 20% 
III Menutup pelajaran 
18 Guru memberikan evaluasi yang sesuai dengan materi 

yang diajarkan. 
√  

19 Guru mengajak peserta didik menarik kesimpulan dari 
pembelajaran 

√  

20 Guru merencanakan tindak lanjut  √ 
Persentase keberhasilan 10% 5% 

 
Jumlah item 

 
15 

 
5 

 
Jumlah persentase keberhasilan 

 
75% 

 
25% 
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Dari tabel 16 siklus I pertemuan 3 dapat terlihat bahwa pembelajaran PMR 

telah diterapkan guru dengan persentase 75% dengan rincian kegiatan 

mengkondisikan kelas sebesar 20%  atau 4 item pada aspek pengamatan telah 

dilaksanakan guru, langkah  pelaksanaan PMR sebesar 45% atau 9 item pada 

aspek pengamatan telah dilaksanakan guru dan kegiatan menutup pelajaran 

sebesar 10% atau 2 item pada aspek pengamatan telah dilaksanakan guru. Dengan 

melihat persentase pelaksanaan PMR pada siklus I pertemuan 3 sebesar 75%, 

berarti indikator kinerja pada siklus I pertemuan 3 telah tercapai karena indikator 

kinerja yang diterapkan pada penelitian ini adalah ≥ 75% dari keseluruhan 

kegiatan PMR telah diterapkan guru.  

Hasil pengamatan aktivitas siswa selama pembelajaran siklus I pertemuan 3, 

yaitu aktivitas siswa kembali ada peningkatan, hal ini dapat terlihat bahwa banyak 

siswa yang membawa buku sumber belajar dan sudah mempersiapkan materi dari 

rumah sehingga pengetahuan awal siswa pada saat kegiatan apersepsi dan 

motivasi sudah baik. Terlihat siswa mengikuti pelajaran dengan semangat dan 

memperhatikan penjelasan guru karena mereka tahu akan ada tes setelah 

pembelajaran. Namun saat guru mengajukan pertanyaan, siswa lebih sering 

menjawab bersama-sama dan pada saat salah satu siswa ditunjuk untuk menjawab 

pertanyaan guru terlihat siswa masih malu untuk menjawab dan sikap percaya diri 

yang dimiliki siswa masih rendah.  

Dalam kegiatan diskusi, siswa mulai mengerjakan secara berkelompok dan 

memanfaatkan alat peraga dengan baik. Untuk kegiatan presentasi siswa mulai 

bisa menghargai teman yang sedang mempresentasikan hasil kerja kelompok 

mereka dan mau menanggapi hasil kerja kelompok lain. Saat tes berlangsung 

siswa mengerjakan dengan sungguh-sungguh dan terlihat kompetitif, namun ada 

beberapa siswa yang mengerjakan dengan terburu-buru karena mereka ingin 

selesai pertama. Hasil observasi aktivitas siswa saat penerapan pendidikan 

matematika realistik berbantuan alat peraga pada siklus I pertemuan 3 disajikan 

pada tabel berikut ini. 
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Tabel 17 
Hasil Observasi Aktivitas siswa 

Siklus I Pertemuan 3 
 
 

 
No 

 
Aspek yang Diamati 

Persentase 
(%) 

Rata-rata 
(%) 

 
I Kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran 
1 Membawa alat pelajaran lengkap 63,6  

 
80,9 

2 Membawa buku sumber belajar 86,4 
3 Bersemangat dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran 
90,9 

4 Sudah mempelajari materi pelajaran di rumah 72,7 
5 Serius memperhatikan penjelasan guru 90,9 
II Kemampuan siswa dalam mengerjakan lembar diskusi 
6 Bersungguh-sungguh dalam mengerjakan lembar 

kerja  
68,2  

 
69,7 7 Mengerjakan lembar kerja sesuai dengan  petunjuk 

yang ada 
63,6 

8 Dapat menjawab pertanyaan yang diajukan dalam 
lembar kerja 

77,3 

III Aktif mengajukan pertanyaan dalam pembelajaran 
9 Bertanya bila mengalami kesulitan memecahkan 

masalah. 
54,5  

 
 

64,8 
10 Memiliki inisiatif untuk bertanya tanpa ditunjuk 

guru 
63,6 

11 Pertanyaan yang diajukan sesuai dengan materi 
pembelajaran. 

45,5 

12 Memanfaatkan alat peraga dengan baik 95,5 
IV Bekerja sama dalam kelompok 
13 Bertukar pikiran dalam memecahkan masalah. 63,6  

65,9 14 Antusias untuk bekerjasama dengan teman. 63,6 
15 Menghargai pendapat teman. 68,2 
16 Merespon pendapat teman dengan positif. 68,2 
V Keberanian dan kejujuran 
17 Mempresentasikan hasil kerja kelompok ke depan 

kelas 
72,7  

 
83 18 Memiliki kepercayaan diri yang tinggi 45,5 

19 Kejujuran dalam memperoleh nilai 86,4 
20 Menanggapi hasil kerja kelompok lain 54,5 

 
Rata-rata Aktivitas siswa 

 

 
72,9 

 



71 
 

Dari tabel 17 siklus I pertemuan 3 dapat terlihat bahwa rata-rata aktivitas 

siswa saat PMR diterapkan ada peningkatan bila dibandingkan dengan pertemuan 

sebelumnya. Rata-rata aktivitas siswa pada siklus I pertemuan 3 sebesar 72,9%, 

dengan rincian sebanyak 80,9% siswa telah siap dalam mengikuti pembelajaran, 

sebanyak 69,7% siswa telah mampu mengerjakan lembar diskusi, sebanyak 64,8% 

siswa telah aktif mengajukan pertanyaan, sebanyak 65,9% siswa telah bekerja 

sama dengan kelompok dan sebanyak 85% siswa telah berani mempresentasikan 

hasil kerja dan jujur dalam memperoleh nilai. Dengan melihat rata-rata 

keseluruhan aktivitas siswa pada siklus I pertemuan 3 sebesar 72,9 % berarti 

indikator kinerja ≥75% belum tercapai. 

Berdasarkan penjelasan hasil observasi aktivitas guru pertemuan 1, 2, dan 3 

pada siklus I yang telah dipaparkan, terlihat pada kegiatan awal atau 

mengkondisikan kelas yang terdiri dari 4 aspek meliputi menyiapkan alat dan 

media pembelajaran, memeriksa kesiapan peserta didik, melakukan kegiatan 

apersepsi dan menyampaikan tujuan pembelajaran telah dilaksanakan guru dalam 

setiap pertemuan pada siklus I dengan persentase rata-rata 20%. Pada kegiatan inti 

pembelajaran atau pelaksanaan pendidikan matematika realistik yang terdiri dari 

13 aspek pengamatan meliputi penyampaian materi pelajaran, kecakapan guru 

dalam menggunakan alat peraga, kelancaran guru dalam berbicara dan 

mendengar, penguasaan materi pelajaran, kemauan dan semangat guru dalam 

memberikan pengetahuan kepada siswanya, guru memfasilitasi diskusi dan  

memberikan umpan balik kepada siswanya telah dilaksanakan guru dengan 

persentase rata-rata 43,3%.  

Pada kegiatan menutup pelajaran yang terdiri dari 3 aspek pengamatan 

meliputi pemberian evaluasi di akhir pembelajaran, penarikan kesimpulan dan 

perencanaan tindak lanjut telah dilaksanakan guru dengan persentase rata-rata-rata 

8,3% karena tidak setiap pertemuan diadakan evaluasi. Apabila disajikan dalam 

bentuk tabel sesuai lembar observasi aktivitas guru yang telah disusun dapat 

dilihat pada tabel 18 berikut ini. 
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Tabel 18 
Rekapitulasi Hasil Observasi Aktivitas Guru Siklus I 

 

 

 

No  
Aspek yang Diamati 

Persentase keberhasilan Rata-
rata 

Pert 1  Pert 2 Pert 3  

I Kegiatan awal pembelajaran/mengkondisikan kelas 
1 Menyiapkan alat dan media pembelajaran √ √ √  

 
20% 

2 Memeriksa kesiapan peserta didik √ √ √ 
3 Melakukan kegiatan apersepsi √ √ √ 
4 Menyampaikan tujuan pembelajaran √ √ √ 

Persentase keberhasilan 20% 20% 20% 

II Kegiatan inti pembelajaran/pelaksanaan PMR 
5 Guru menyampaikan materi secara rinci.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

43,3% 

6 Guru mengurutkan materi dari yang mudah ke yang 
sukar. 

  √ 

7 Materi yang disajikan guru sesuai dengan tujuan. √ √ √ 
8 Kecakapan guru dalam pemakaian alat peraga. √ √ √ 
9 Kelancaran guru dalam berbicara dan mendengar. √ √  
10 Guru menguasai materi pelajaran dengan benar.  √ √ 
11 Guru mampu menghubungkan materi yang 

diajarkan dengan pengetahuan yang dimiliki 
siswanya. 

   

12 Guru mempunyai kemauan dan semangat untuk 
memberikan pengetahuan kepada siswanya. 

√ √ √ 

13 Guru membentuk kelompok. √ √ √ 
14 Guru memberikan masalah kontekstual sebagai 

bahan diskusi. 
√ √ √ 

15 Guru menyediakan lembar diskusi dan waktu 
diskusi. 

√ √ √ 

16 Guru memberikan bantuan kepada siswa yang 
kesulitan. 

  √ 

17 Guru memberikan umpan balik terhadap pekerjaan 
siswa. 

√ √  

Persentase keberhasilan 40% 45% 45% 
III Menutup pelajaran 
18 Guru memberikan evaluasi yang sesuai dengan 

materi yang diajarkan. 
  √  

 
8,3% 19 Guru mengajak peserta didik menarik kesimpulan 

dari pembelajaran 
 √ √ 

20 Guru merencanakan tindak lanjut √ √  
Persentase keberhasilan 5% 10% 10% 

Jumlah persentase keberhasilan 65% 75% 75% 71,6% 
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Dari tabel 18 rata-rata hasil observasi aktivitas guru siklus I dapat terlihat 

bahwa pembelajaran PMR telah diterapkan guru dengan persentase 71,6%. 

Dengan rincian kegiatan awal atau mengkondisikan kelas yang terdiri dari 4 aspek 

pengamatan telah dilaksanakan guru dengan presentase rata-rata 20% atau 

keseluruhan kegiatan awal telah dilaksanakan guru pada setiap pertemuan. Pada 

kegiatan inti pembelajaran atau pelaksanaan PMR  yang terdiri dari 13 aspek 

pengamatan telah dilaksanakan guru dengan presentase rata-rata 43,3%.  

Pada kegiatan menutup pelajaran yang terdiri dari 3 aspek pengamatan telah 

dilaksanakan guru dengan presentase rata-rata 8,3% karena tidak setiap pertemuan 

diadakan evaluasi. Dengan melihat persentase pelaksanaan PMR pada siklus I 

sebesar 71,6% berarti indikator kinerja pada siklus I belum tercapai karena 

indikator kinerja yang diterapkan pada penelitian ini adalah ≥ 75% dari 

keseluruhan kegiatan PMR dan indikator efektivitas belajar telah dilaksanakan 

guru. 

Berdasarkan penjelasan hasil observasi aktivitas siswa pertemuan 1, 2, dan 3 

pada siklus I yang telah dipaparkan, maka didapatkan rekapitulasi hasil observasi 

aktivitas siswa siklus I yang dapat dijabarkan pada 5 aspek meliputi aspek 

kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran, kemampuan siswa dalam 

mengerjakan lembar diskusi, keaktifan siswa dalam bertanya atau berpendapat, 

aspek bekerjasama dalam kelompok dan aspek keberanian dan kejujuran siswa 

dalam memperoleh nilai, yang mana tiap-tiap aspek masih dijabarkan lagi dalam 

aspek-aspek yang lebih rinci.  

Rata-rata aspek kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran sebesar 

61,8%, rata-rata kemampuan siswa dalam mengerjakan lembar diskusi sebesar 

56%, keaktifan siswa dalam bertanya sebesar 43,6%, aspek bekerjasama dalam 

kelompok sebesar 43,9% dan sebesar 53,4 % siswa telah berani dan jujur dalam 

memperoleh nilai. Apabila disajikan dalam bentuk tabel sesuai lembar observasi 

aktivitas siswa yang telah disusun dapat dilihat pada tabel 19 berikut ini. 

 

 

 



74 
 

Tabel 19 
Rekapitulasi Hasil Observasi Aktivitas siswa Siklus I 

 
 

 
No 

 
Aspek yang Diamati 

Persentase keberhasilan Rata-
rata 
(%) 

Pert 1 
(%) 

Pert 2 
(%) 

Pert 3 
(%) 

I Kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran 

1 Membawa alat pelajaran lengkap 45,5 50 63,6 53,0 
2 Membawa buku sumber belajar 81,8 77,3 86,4 81,8 
3 Bersemangat dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran 
40,1 54,5 90,9 61,8 

4 Sudah mempelajari materi pelajaran di rumah 22,7 63,6 72,7 53,0 
5 Serius memperhatikan penjelasan guru 27,3 59,1 90,9 59,1 

Rata-rata 43,5 60,9 80,9 61,8 
II Kemampuan siswa dalam mengerjakan lembar diskusi 
6 Bersungguh-sungguh dalam mengerjakan lembar 

kerja  
36,4 40,1 68,2 48,2 

7 Mengerjakan lembar kerja sesuai dengan  
petunjuk yang ada 

45,5 59,1 63,6 56,1 

8 Dapat menjawab pertanyaan yang diajukan dalam 
lembar kerja 

45,5 68,2 77,3 63,7 

Rata-rata 42,5 55,8 69,7 56 
III Aktif mengajukan pertanyaan dalam pembelajaran 
9 Bertanya bila mengalami kesulitan memecahkan 

masalah. 
31,8 27,3 54,5 37,9 

10 Memiliki inisiatif untuk bertanya tanpa ditunjuk 
guru 

18,2 27,3 63,6 36,4 

11 Pertanyaan yang diajukan sesuai dengan materi 
pembelajaran. 

18,2 27,3 45,5 30,3 

12 Memanfaatkan alat peraga dengan baik 45,5 68,2 95,5 69,7 
Rata-rata 28,4 37,5 64,8 43,6 

IV Bekerja sama dalam kelompok 
13 Bertukar pikiran dalam memecahkan masalah. 27,3 45,5 63,6 45,5 
14 Antusias untuk bekerjasama dengan teman. 31,8 59,1 63,6 51,5 
15 Menghargai pendapat teman. 22,7 31,8 68,2 40,9 
16 Merespon pendapat teman dengan positif. 18,2 27,3 68,2 37,9 

Rata-rata 25 40,9 65,9 43,9 
V Keberanian dan kejujuran 
17 Mempresentasikan hasil kerja kelompok ke depan 

kelas 
36,4 54,5 72,7 54,5 

18 Memiliki kepercayaan diri yang tinggi 27,3 36,4 45,5 36,4 
19 Kejujuran dalam memperoleh nilai 36,4 50 86,4 57,6 
20 Menanggapi hasil kerja kelompok lain 31,8 36,4 54,5 40,9 

Rata-rata 33 44,3 83 53,4 
Rata-rata aktivitas siswa 34,5 47,9 72,9 51,7 
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Dari tabel 19 terlihat bahwa rata-rata aktivitas siswa saat PMR diterapkan 

sebesar 51,7%, Dengan melihat persentase aktivitas siswa pada siklus I tersebut 

berarti indikator kinerja pada siklus I belum tercapai karena indikator kinerja yang 

diterapkan pada penelitian ini adalah ≥ 75%.  

4.2.4 Hasil Belajar Peserta Didik Aspek Kognitif 

Hasil belajar siswa pada aspek kognitif di dalam siklus I dengan 

menggunakan pendidikan matematika realistik mengalami peningkatan 

dibandingkan sebelum tindakan, khususnya tentang pemahaman siswa pada 

kompetensi dasar “Mengidentifikasikan sifat-sifat bangun ruang”. Hasil perolehan 

nilai sebelum tindakan yang mencapai kriteria ketuntasan belajar (KKM=60) 

sebanyak 8 siswa atau 36,4% siswa, yang belum mencapai kriteria ketuntasan 

belajar sebanyak 14 siswa atau 63,6%, dengan nilai rata-rata 53 dan nilai tertinggi 

87 sedangkan nilai terendahnya adalah 30. Hasil perolehan nilai siklus I yang 

mencapai kriteria ketuntasan belajar (KKM=65) sebanyak 13 siswa atau 59,1%, 

yang belum mencapai kriteria ketbuntasan belajar sebanyak 9 siswa atau 40,9%, 

dengan nilai rata 66,5 dan nilai tertinggi 88 sedangkan nilai terendahnya adalah 

32. Berikut ini perolehan nilai siklus I pada tabel 20. 

 
Tabel 20 

Rekapitulasi Nilai Siklus I 
 
 

No Rentang 
Skor Frekuensi Presentase 

(%) 
Keterangan 

Ketuntasan Jumlah 
1 <55 6 27,3 Tidak tuntas 9 
2 55-64 3 13,6 Tidak tuntas 
3 65-74 5 22,7 Tuntas   

13 4 75-84 6 27,3 Tuntas 
5 85-94 2 9,1 Tuntas 
6 95-100 0 0 Tuntas 

Jumlah 22 100  
Rata-rata 66,5 

Nilai tertinggi 32 
Nilai terendah 88 
 

Adapun hasil belajar siswa siklus I dengan pendidikan matematika realistik 

berbantuan alat peraga telah mencapai ketuntasan sebesar 59,1 % karena dari 22 
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siswa yang memperoleh nilai di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal ada 9 siswa, 

sedangkan 13 siswa telah memperoleh nilai ≥ 65. Berdasarkan Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM=65) data hasil perolehan nilai siklus I dapat disajikan dalam 

bentuk tabel 21. 

 
Tabel 21 

Ketuntasan Belajar Siklus I 
 
 

No. 
Ketuntasan 

Belajar 
Jumlah Siswa 

Jumlah Presentase 
1 Tuntas 13 59,1 % 
2 Belum Tuntas 9 40,9 % 

Jumlah 22 100 % 
 

Ketuntasan belajar siswa pada siklus I dapat  diketahui bahwa siswa yang 

memiliki nilai kurang dari Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM=65) sebanyak 9 

siswa atau 40,9%, sedangkan yang sudah mencapai ketuntasan minimal sebanyak 

13 siswa dengan persentase 59,1%.  

4.2.5 Hasil Belajar Peserta Didik Aspek Ketrampilan Sosial/Afektif 

Hasil belajar siswa aspek ketrampilan sosial dalam siklus I ini sebagian 

siswa sudah mempunyai kepercayaan diri dalam mempresentasikan hasil kerja 

kelompoknya, menghormati teman yang sedang berbicara dan memberikan 

pendapat atau argumentasi. Di saat guru memberikan pertanyaan sebagian siswa 

aktif dalam menjawab pertanyaan yang diajukan guru, dan saat guru meminta 

siswa untuk belajar secara berkelompok siswa belajar dengan kompak dan 

bekerjasama dengan anggota kelompok masing-masing. 

4.2.6 Refleksi 

Efektivitas belajar matematika siswa kelas 5 sebelum tindakan cenderung 

rendah. Banyak siswa kurang berminat terhadap pelajaran matematika, karena 

matematika dianggap pelajaran yang sulit dan abstrak. Hal ini terjadi karena guru 

melakukan pembelajaran dengan metode konvesional seperti ceramah dan 

pemberian tugas saja. Pada saat pembelajaran berlangsung siswa cenderung pasif 

dan didikte oleh guru sehingga tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang 
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diajarkan rendah, tingkat konsentrasi rendah dan hasil belajar beberapa siswa 

tidak memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal. Ketuntasan belajar siswa sebelum 

tindakan dapat diketahui bahwa siswa yang memiliki nilai kurang dari Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM=60) sebanyak 14 siswa atau 63,6%, sedangkan yang 

sudah mencapai ketuntasan minimal sebanyak 8 siswa dengan persentase 36,4%.  

Pada siklus I efektivitas belajar matematika siswa kelas 5 mengalami 

peningkatan meskipun indikator kinerja belum tercapai. Beberapa siswa telah 

menunjukkan antusias dan semangat dalam mengikuti pembelajaran. Guru 

melaksanakan pembelajaran dengan PMR berbantuan alat peraga. Pada saat 

pembelajaran berlangsung aktivitas siswa mengalami peningkatan sehingga 

tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan meningkat dan hasil 

belajar siswa yang memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal juga meningkat. Siswa 

yang memperoleh nilai di bawah  Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM=65) ada 9 

siswa atau 40,9% sedangkan 13 siswa atau 59,1% telah memperoleh nilai ≥ KKM, 

sehingga perlu diadakan perbaikan pembelajaran siswa yang mencapai KKM 

minimal 75% dari jumlah siswa.   

Setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran pada siklus I dan mengetahui 

efektivitas belajar matematika siklus I, selanjutnya diadakan refleksi atas segala 

kegiatan yang telah dilakukan berdasarkan pengamatan atau temuan dari observer 

pada siklus I. Adapun hasilnya adalah sebagai berikut. 

1. Kelebihan 

a. Rancangan kegiatan pembelajaran menjadi lebih jelas dan terprogram. 

b. Kegiatan pembelajaran lebih menarik perhatian siswa, menyenangkan, 

bervariasi dan tidak membosankan. 

c. Adanya kesesuaian antara rancangan kegiatan pembelajaran dan 

pelaksanaannya. 

d. Meningkatkan antusias dan minat siswa dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran. 

e. Sebagian besar siswa telah mampu memanfaatkan alat peraga dengan baik 

sehingga siswa mampu menurunkan keabstrakan materi. 

f. Melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. 
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g. Menumbuhkan keberanian dan kepercayaan diri pada siswa saat proses 

pembelajaran dalam bertanya mengeluarkan pendapat. 

h. Guru menjadi lebih kreatif dalam kegiatan pembelajaran. 

i. Siswa bekerjasama dengan baik bersama kelompoknya. 

2. Kelemahan  

a. Masih ada sebagian siswa yang belum antusias dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran dan mengobrol dengan teman saat guru menjelaskan. 

b. Beberapa siswa belum bisa menghargai pendapat siswa lain saat diskusi 

kelompok maupun saat mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka. 

c. Siswa belum terbiasa dengan kegiatan belajar dalam kelompok, sehingga 

saat ditugaskan menanggapi hasil kerja kelompok lain beberapa siswa tidak 

dapat mengutarakan pendapatnya. 

d. Siswa tidak terbiasa untuk bertukar pikiran dalam memecahkan masalah 

sehingga saat diskusi berlangsung cenderung siswa yang pintar medominasi 

kegiatan kelompok. 

e. Kelompok yang berjumlah 5-6 siswa dirasa kurang efektif, saat diskusi 

berlangsung terlihat tidak semua anggota ikut bekerja.  

f. Guru belum mengurutkan materi dari yang mudah ke yang sukar. 

g. Guru belum menghubungkan materi yang diajarkan dengan pengetahuan 

yang dimiliki siswanya.  

Berdasarkan efektivitas belajar matematika serta kelemahan pembelajaran 

pada siklus I, peneliti akan memperbaiki dalam pelaksanaan pembelajaran pada 

Siklus II, agar pembelajaran tercapai secara optimal. Hal perlu dilakukan untuk 

memperbaiki pembelajaran pada Siklus II antara lain dengan cara : (1) dalam 

penyampaian sebaiknya guru lebih menekankan pada urutan materi yang 

diajarkan, (2) memberikan lebih banyak kesempatan kepada siswa untuk bertanya 

tentang hal yang belum dipahami, (3) guru mengaitkan pembelajaran dengan 

pengalaman dalam kehidupan sehari-hari supaya siswa lebih memahami materi, 

(4) guru memberi kesempatan semua siswa untuk bertanya, menyampaikan 

pendapat serta menyampaikan tanggapan dan gagasannya, tidak hanya beberapa 

anggota kelompok saja yang mendominasi, agar semua siswa bisa lebih aktif 
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dalam proses pembelajaran, (5) guru membagi kelompok yang beranggotakan 4-5 

siswa. 

4.3 Deskripsi Siklus II 

Pembelajaran pada Siklus II dilaksanakan dengan melihat kekurangan dan 

kelebihan pada Siklus I. Pelaksanaan Siklus  II merupakan upaya perbaikan pada 

Siklus I dengan lebih menekankan tindakan kepada siswa dalam keterampilan 

pendidikan matematika realistik berbantuan alat peraga. Dalam Siklus II, terdapat 

tiga kali pertemuan dengan rincian sebagai berikut. 

4.3.1 Perencanaan Tindakan 

Persiapan yang dilakukan peneliti untuk melaksanakan pertemuan Siklus II 

ini meliputi : (1) Merevisi RPP dan (2) Penyusunan alat dan bahan untuk 

pembelajaran yang disesuaikan dengan refleksi dari efektivitas belajar pada siklus 

I. Secara rinci, perencanaan siklus II adalah sebagai berikut. 

a. Pertemuan 1 

Setelah diperoleh informasi pada refleksi siklus I, maka dilakukan diskusi 

dengan guru kelas 5 mengenai materi pembelajaran yang akan disajikan serta alat 

penunjang lain yang perlu digunakan. Sebelum mengajar pada pertemuan I, maka 

peneliti menyiapkan segala sesuatu yang menunjang proses pembelajaran, 

diantaranya RPP yang telah direvisi, alat peraga jaring-jaring bangun ruang, 

lembar observasi aktivitas guru dan siswa. Peneliti merancang Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan pokok bahasan “Jaring-jaring Bangun 

Ruang” dengan melihat kelemahan pada siklus I, kemudian menentukan tujuan. 

Setelah itu guru menetapkan sarana dan prasarana seperti alat peraga yang 

dibutuhkan dalam proses belajar mengajar yang akan berlangsung. Pada 

pertemuan pertama siswa bersama kelompoknya  mencari berbagai model jaring-

jaring kubus dan balok. 

b. Pertemuan 2 

Perencanaan pembelajaran pada siklus II pertemuan 2 sebagai tindak lanjut 

dari kekurangan/ kelemahan pada pertemuan 1. Pada siklus II pertemuan 2 ini 

siswa bersama kelompoknya mencari berbagai model jaring-jaring prisma dan 

limas. Sebelum mengajar pada pertemuan 2, maka peneliti menyiapkan segala 
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sesuatu yang menunjang proses pembelajaran, diantaranya Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) yang telah direvisi, alat peraga jaring-jaring bangun ruang, 

lembar observasi aktivitas guru dan siswa serta ruang/lokasi yang akan digunakan 

saat pembelajaran berlangsung. 

c. Pertemuan 3 

Perencanaan pembelajaran pada siklus II pertemuan 3 sebagai 

penyempurnaan dan tindak lanjut dari pertemuan 1 dan 2. Pada pertemuan 3, 

siswa bersama kelompoknya mencari berbagai model jaring-jaring tabung dan 

kerucut. Guru mengulas sedikit materi yang sudah dijelaskan pada pertemuan 1 

dan 2, kemudian guru memberikan evaluasi kepada siswa. Sebelum mengajar 

pada pertemuan 3, peneliti menyiapkan segala sesuatu yang menunjang proses 

pembelajaran, diantaranya Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang telah 

direvisi, alat peraga jaring-jaring bangun ruang, lembar observasi aktivitas guru 

dan siswa, lembar evaluasi serta ruang/lokasi yang akan digunakan saat 

pembelajaran. 

4.3.2 Pelaksanaan dan Observasi Tindakan 

Pembelajaran pada siklus II dilaksanakan untuk pokok bahasan jaring-jaring 

bangun ruang. Siklus II terdiri dari tiga pertemuan, pertemuan 1 dilaksanakan 

pada tanggal 22 April 2013, pertemuan 2 dilaksanakan pada tanggal 23 April  

2013, dan pertemuan 3 dilaksanakan pada tanggal 24 April 2013, dengan alokasi 

waktu setiap pertemuan adalah 2 jam pelajaran (2 x 35 menit). 

a. Pertemuan 1 

Pada pertemuan 1, di kegiatan awal guru membuka pelajaran dengan 

mengucapkan salam kepada siswa. Pembelajaran dilaksanakan pada jam pertama 

sehingga pada kegiatan awal ini dilaksanakan kegiatan doa, presensi dan 

memeriksa kesiapan siswa dengan menggunakan “Tepuk Ready”. Kemudian guru 

melakukan apersepsi dengan menunjukkan kardus pasta gigi (persodent), 

selanjutnya guru menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa dan 

menjelaskan kepada siswa langkah-langkah dalam pembelajaran menggunakan 

pendidikan matematika realistik. Dalam kegiatan apersepsi guru bertanya “kardus 

ini mempunyai berapa sisi? bagaimana bentuknya jika rusuknya digunting?”. 
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Pada kegiatan inti, guru melakukan tanya jawab dengan siswa dan menggali 

pengetahuan siswa dengan meminta siswa menyebutkan contoh bangun ruang 

yang telah mereka pelajari. Kemudian guru menjelaskan materi tentang jaring-

jaring bangun ruang secara singkat dengan berbantuan alat peraga jaring-jaring 

bangun ruang. Setelah guru selesai menjelaskan materi, guru meminta siswa untuk 

berkelompok untuk memecahkan suatu masalah kontekstual berupa lembar kerja 

diskusi. 

Sebelum mengerjakan lembar kerja diskusi yang dibagikan guru, terlebih 

dahulu guru memberitahukan skor kepada semua siswa berdasarkan hasil belajar 

matematika pada evaluasi siklus I. kemudian guru membagi siswa ke dalam 5 

kelompok yang heterogen (baik dari agama, jenis kelamin, dan tingkat 

kecerdasan). Setiap kelompok terdiri dari 4-5 siswa dan ditugaskan untuk 

memecahkan masalah tentang jaring-jaring bangun kubus dan balok sesuai 

dengan petunjuk yang ada pada lembar diskusi. Guru membimbing siswa 

melakukan diskusi untuk memecahkan masalah pada lembar diskusi dengan 

berbantuan alat peraga jaring-jaring bangun ruang. 

Setelah semua kelompok selesai mengerjakan lembar diskusi, guru 

menugaskan masing-masing kelompok maju ke depan kelas untuk 

mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Guru meminta siswa yang tidak 

presentasi untuk menanggapi/bertanya kepada kelompok yang presentasi tentang 

sifat bangun kubus dan balok. Guru memberikan poin kepada siswa yang aktif 

pada saat presentasi, baik itu siswa yang bertanya maupun siswa yang menjawab 

petanyaan. Setelah selesai presentasi, guru mengumumkan jumlah poin yang 

diperoleh masing-masing kelompok kemudian guru memberikan penguatan secara 

lisan (pujian) dengan kata pintar, bagus, dan kata-kata positif lainnya terhadap 

hasil kerja masing-masing kelompok. Selanjutnya guru bertanya jawab dengan 

siswa tentang kejelasan materi, meluruskan pemahaman dan memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk bertanya.   

Pada kegiatan penutup, guru dan siswa membuat kesimpulan dari hasil 

pembelajaran. Guru memberikan tindak lanjut berupa tugas rumah yaitu siswa 

ditugaskan untuk membuat bangun kubus dan balok berdasarkan jaring-jaring 
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yang telah dipelajari. Selanjutnya guru menyampaikan rencana pembelajaran pada 

pertemuan berikutnya tentang jaring-jaring prisma dan limas, kemudian siswa 

ditugaskan untuk mempelajari materi tersebut terlebih dahulu. Guru mengakhiri 

pembelajaran. 

b. Pertemuan 2 

Pada pertemuan 2, langkah-langkah pembelajaran sama dengan pertemuan 1 

namun materi tentang jaring-jaring prisma dan limas. Pembelajaran dilaksanakan 

pada jam pertama sehingga pada kegiatan awal ini dilaksanakan kegiatan doa, 

presensi dan memeriksa kesiapan siswa dengan menggunakan “Tepuk Ready” 

seperti pada pertemuan 1. Kemudian guru melakukan apersepsi dengan 

menunjukkan bangun limas segiempat, selanjutnya guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran kepada siswa dan menjelaskan kepada siswa langkah-langkah dalam 

pembelajaran menggunakan pendidikan matematika realistik. Dalam kegiatan 

apersepsi guru bertanya “bagaimana bentuk limas jika rusuknya digunting?”. 

Pada kegiatan inti, guru melakukan tanya jawab menggali pengetahuan 

siswa dengan meminta siswa mengingat kembali macam-macam prisma dan limas 

beserta jumlah sisinya. Kemudian guru menjelaskan materi tentang bentuk jaring-

jaring prisma dan limas berdasarkan bentuk dan jumlah sisinya. Setelah guru 

selesai menjelaskan materi dengan berbantuan alat peraga jaring-jaring bangun 

ruang, guru meminta siswa untuk berkelompok memecahkan masalah kontekstual 

dalam lembar diskusi. 

Sebelum mengerjakan lembar diskusi yang dibagikan, guru mengumumkan 

nilai hasil diskusi pada pertemuan 1. Kemudian guru meminta siswa duduk 

berkelompok dengan kelompok yang sama pada pertemuan1. Guru membagikan 

lembar diskusi untuk masing-masing kelompok. Setiap kelompok memecahkan 

masalah kontekstual sesuai dengan petunjuk yang ada pada lembar diskusi. Guru 

membimbing siswa melakukan diskusi untuk untuk memecahkan masalah pada 

lembar diskusi dengan berbantuan alat peraga jaring-jaring bangun ruang. 

Setelah semua kelompok selesai mengerjakan lembar diskusi, guru 

menugaskan masing-masing kelompok maju ke depan kelas untuk 

mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Guru meminta siswa yang tidak 
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presentasi untuk menanggapi/bertanya kepada kelompok yang presentasi tentang 

jaring-jaring bangun prisma dan limas. Guru memberikan poin kepada siswa yang 

aktif pada saat presentasi, baik itu siswa yang bertanya maupun siswa yang 

menjawab petanyaan. Setelah selesai presentasi, guru mengumumkan jumlah poin 

yang diperoleh masing-masing kelompok kemudian memberikan penguatan 

secara lisan (pujian) dengan kata pintar, bagus, dan kata-kata positif lainnya 

terhadap hasil kerja masing-masing kelompok. Selanjutnya guru bertanya jawab 

dengan siswa tentang kejelasan materi, meluruskan pemahaman dan memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk bertanya.  

Pada kegiatan penutup, guru dan siswa membuat kesimpulan dari hasil 

pembelajaran. Guru memberikan tindak lanjut berupa tugas rumah yaitu siswa 

ditugaskan untuk mambuat bangun prisma dan limas berdasarkan jaring-jaring 

yang telah ditemukan. Selanjutnya guru menyampaikan rencana pembelajaran 

pada pertemuan berikutnya tentang jaring-jaring tabung dan kerucut, kemudian 

siswa ditugaskan untuk mempelajari materi tersebut terlebih dahulu. Guru 

mengakhiri pembelajaran. 

c. Pertemuan 3 

Pada pertemuan 3, langkah-langkah pembelajaran pada dasarnya sama 

dengan pertemuan 1 dan 2, namun yang membedakan adalah materi yang 

diajarkan yaitu jaring-jaring bangun tabung dan kerucut serta pemberian soal 

evaluasi diakhir pembelajaran.  

Pada kegiatan awal pertemuan 3, guru membuka pelajaran dengan 

mengucapkan salam kepada siswa. Sama seperti pertemuan 1 dan 2, pembelajaran 

dilaksanakan pada jam pertama sehingga pada kegiatan awal ini dilaksanakan 

kegiatan doa, presensi dan memeriksa kesiapan siswa dengan menggunakan 

“Tepuk Ready”. Kemudian guru melakukan apersepsi dengan menunjukkan 

bungkus es cream, selanjutnya guru menyampaikan tujuan pembelajaran kepada 

siswa. Dalam kegiatan apersepsi guru bertanya “bagaimana bentuknya jika rusuk 

bungkus es cream ini digunting?”. 

Pada kegiatan inti, guru melakukan tanya jawab menggali pengetahuan 

siswa dengan meminta siswa mengingat kembali jumlah sisi tabung dan kerucut. 
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Kemudian guru menjelaskan materi tentang bentuk jaring-jaring tabung dan 

kerucut berdasarkan bentuk dan jumlah sisinya. Setelah guru selesai menjelaskan 

materi dengan berbantuan alat peraga jaring-jaring bangun ruang, guru meminta 

siswa untuk berkelompok memecahkan masalah kontekstual dalam lembar 

diskusi. 

Sebelum mengerjakan lembar diskusi yang dibagikan, guru mengumumkan 

nilai hasil diskusi pada pertemuan 2. Kemudian guru meminta siswa duduk 

berkelompok dengan kelompok yang sama pada pertemuan 1 dan 2. Guru 

membagikan lembar diskusi untuk masing-masing kelompok. Setiap kelompok 

memecahkan masalah kontekstual sesuai dengan petunjuk yang ada pada lembar 

diskusi. Guru membimbing siswa melakukan diskusi untuk untuk memecahkan 

masalah pada lembar diskusi dengan berbantuan alat peraga jaring-jaring bangun 

ruang. 

Setelah semua kelompok selesai mengerjakan lembar diskusi, guru 

menugaskan masing-masing kelompok maju ke depan kelas untuk 

mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Guru meminta siswa yang tidak 

presentasi untuk menanggapi/bertanya kepada kelompok yang presentasi tentang 

sifat bangun prisma dan limas. Guru memberikan poin kepada siswa yang aktif 

pada saat presentasi, baik itu siswa yang bertanya maupun siswa yang menjawab 

petanyaan. Setelah selesai presentasi, guru mengumumkan jumlah poin yang 

diperoleh masing-masing kelompok kemudian memberikan penguatan secara 

lisan (pujian) dengan kata pintar, bagus, dan kata-kata positif lainnya terhadap 

hasil kerja masing-masing kelompok. Selanjutnya guru bertanya jawab dengan 

siswa tentang kejelasan materi, meluruskan pemahaman dan memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk bertanya.  

Pada kegiatan penutup, guru dan siswa membuat kesimpulan dari hasil 

pembelajaran serta mengulas sedikit materi yang telah dipelajari pada pertemuan 

1 dan 2. Selanjutnya guru memberikan evaluasi secara individu untuk mengukur 

tingkat pemahaman  siswa selama pembelajaran. Guru mengakhiri pembelajaran. 

Selama kegiatan pembelajaran pada siklus II berlangsung, peneliti menerima 

bantuan Observer (guru kelas 5 SD Negeri 3 Karangwuni) untuk mengamati 
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jalannya pembelajaran dari awal hingga akhir pembelajaran dengan mengisi 

lembar observasi yang telah disediakan. Lembar observasi tersebut meliputi item 

untuk mengamati aktivitas guru dan siswa saat PMR diterapkan. 

4.3.3 Hasil Tindakan 

Hasil tindakan pembelajaran pada siklus II ini berupa hasil lembar observasi 

aktivitas guru dan aktivitas siswa saat PMR diterapkan. Penilaian observasi ini 

dilakukan oleh observer yaitu Mujiyadi, S.Pd.SD. Proses pembelajaran 

menggunakan pendidikan matematika realistik berbantuan alat peraga pada siklus 

II ini terdiri dari 3 pertemuan. 

a. Pertemuan 1 

Hasil pengamatan aktivitas guru selama pembelajaran siklus II pertemuan 1 

secara garis besar sudah bagus. Dalam kegiatan awal pembelajaran guru 

melaksanakan keseluruhan kegiatan pada aspek pengamatan, meliputi persiapan 

alat dan media pembelajaran, guru memiliki inisiatif melakukan “Tepuk Ready” 

untuk memeriksa kesiapan siswa, guru melakukan apersepsi juga menyampaikan 

tujuan pembelajaran. 

Dalam kegiatan inti pembelajaran guru telah menyampaikan materi sesuai 

dengan tujuan dan guru juga telah mengurutkan materi dari yang mudah ke yang 

sukar, namun guru belum menyampaikan materi secara rinci. Kecakapan guru 

dalam pemakaian alat peraga telah terlihat dan guru juga lancar dalam berbicara 

serta mendengar. Guru menguasai materi pembelajaran dengan benar, mampu 

menghubungkan materi yang diajarkan dengan pengetahuan yang dimiliki 

siswanya, dan guru mempunyai kemauan serta semangat yang besar dalam 

memberikan pengetahuan kepada siswanya. Guru telah memfasilitasi dan 

memberikan bantuan kepada siswa yang kesulitan serta memberikan umpan balik 

kepada siswanya. Pada kegiatan penutup guru belum melibatkan siswa dalam 

menarik kesimpulan, terlihat siswa hanya menerima secara pasif hasil 

penyimpulan dari guru. Guru tidak memberikan evaluasi di akhir pembelajaran 

namun memberikan tugas rumah. Hasil observasi aktivitas guru saat penerapan 

pendidikan matematika realistik berbantuan alat peraga pada siklus II pertemuan 1 

dapat disajikan pada tabel berikut ini. 
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Tabel 22 
Hasil Observasi Aktivitas Guru 

Siklus II Pertemuan 1 
 
 

 
No 

 
Aspek yang Diamati 

 

 
Ya  

 
Tdk  

I Kegiatan awal pembelajaran/mengkondisikan kelas 
1 Menyiapkan alat dan media pembelajaran √  
2 Memeriksa kesiapan peserta didik √  
3 Melakukan kegiatan apersepsi √  
4 Menyampaikan tujuan pembelajaran √  

Persentase keberhasilan 20% 0% 
II Kegiatan inti pembelajaran/pelaksanaan PMR 
5 Guru menyampaikan materi secara rinci.  √ 
6 Guru mengurutkan materi dari yang mudah ke yang sukar. √  
7 Materi yang disajikan guru sesuai dengan tujuan. √  
8 Kecakapan guru dalam pemakaian alat peraga. √  
9 Kelancaran guru dalam berbicara dan mendengar. √  
10 Guru menguasai materi pelajaran dengan benar. √  
11 Guru mampu menghubungkan materi yang diajarkan 

dengan pengetahuan yang dimiliki siswanya. 
√  

12 Guru mempunyai kemauan dan semangat untuk 
memberikan pengetahuan kepada siswanya. 

√  

13 Guru membentuk kelompok. √  
14 Guru memberikan masalah kontekstual sebagai bahan 

diskusi. 
√  

15 Guru menyediakan lembar diskusi dan waktu diskusi. √  
16 Guru memberikan bantuan kepada siswa yang kesulitan. √  
17 Guru memberikan umpan balik terhadap pekerjaan siswa. √  

Persentase keberhasilan 60% 5% 
III Menutup pelajaran 
18 Guru memberikan evaluasi yang sesuai dengan materi 

yang diajarkan. 
 √ 

19 Guru mengajak peserta didik menarik kesimpulan dari 
pembelajaran 

 √ 

20 Guru merencanakan tindak lanjut √  
Persentase keberhasilan 5% 10% 

 
Jumlah item 

 
17 

 
3 

 
Jumlah persentase keberhasilan 

 
85% 

 
15% 
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Dari tabel 22 siklus II pertemuan 1 dapat terlihat bahwa pembelajaran PMR 

telah diterapkan guru dengan persentase 85% dengan rincian kegiatan 

mengkondisikan kelas sebesar 20%  atau 4 item pada aspek pengamatan telah 

dilaksanakan guru, langkah  pelaksanaan PMR sebesar 60% atau 12 item pada 

aspek pengamatan telah dilaksanakan guru dan kegiatan menutup pelajaran 

sebesar 5% atau 1 item pada aspek pengamatan telah dilaksanakan guru. Dengan 

melihat persentase pelaksanaan PMR pada siklus II pertemuan 1 sebesar 85%, 

berarti indikator kinerja pada siklus II pertemuan 1 sudah tercapai karena 

indikator kinerja yang diterapkan pada penelitian ini adalah ≥ 75% dari 

keseluruhan kegiatan PMR telah diterapkan guru. 

Hasil pengamatan aktivitas siswa selama pembelajaran siklus II pertemuan 1 

secara garis besar sudah meningkat. Dalam hal kesiapan siswa mengikuti 

pembelajaran, terlihat cukup banyak siswa yang membawa alat pelajaran lengkap, 

siswa bersemangat menngikuti pembelajaran dan serius memperhatikan 

penjelasan guru. Banyak siswa yang membawa buku sumber belajar dan juga 

mempersiapkan materi pelajaran di rumah sehingga kemampuan awal siswa 

cukup bagus. Saat guru memberi penjelasan siswa mendengarkan dengan serius. 

Dalam mengerjakan lembar diskusi, siswa terlihat mengerjakan dengan sungguh-

sungguh sehingga dapat menjawab pertanyaan yang diajukan dalam lembar 

diskusi. Banyak siswa yang aktif bertanya dan menjawab menjawab pertanyaan 

dalam presentasi, akan tetapi masih ada pertanyaan yang sudah ditanyakan, 

namun ditanyakan kembali. Keseluruhan siswa benar-benar telah memanfaatkan 

alat peraga dengan baik sesuai dengan fungsinya. Kegiatan bekerjasama dalam 

kelompok ada peningkatan dibandingkan siklus I meskipun antusias siswa untuk 

bekerjasama dengan teman dirasa masih kurang. Keseluruhan siswa telah berani 

maju ke depan kelas untuk mempresentasikan hasil kerjanya bersama kelompok, 

namun dalam hal penyampaiannya terlihat masih malu dan kurang percaya diri.  

Hasil observasi aktivitas siswa saat penerapan pendidikan matematika 

realistik berbantuan alat peraga pada siklus II pertemuan 1 dapat disajikan pada 

tabel berikut ini. 

 



88 
 

Tabel 23 
Hasil Observasi Aktivitas siswa 

Siklus II Pertemuan 1 
 
 

 
No 

 
Aspek yang Diamati 

Persentase 
(%) 

Rata-rata 
(%) 

 
I Kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran 
1 Membawa alat pelajaran lengkap 63,6  

 
70 

2 Membawa buku sumber belajar 86,4 
3 Bersemangat dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran 
77,3 

4 Sudah mempelajari materi pelajaran di rumah 54,5 
5 Serius memperhatikan penjelasan guru 68,2 
II Kemampuan siswa dalam mengerjakan lembar diskusi 
6 Bersungguh-sungguh dalam mengerjakan lembar 

kerja  
72,7  

 
69,7 7 Mengerjakan lembar kerja sesuai dengan  petunjuk 

yang ada 
72,7 

8 Dapat menjawab pertanyaan yang diajukan dalam 
lembar kerja 

63,6 

III Aktif mengajukan pertanyaan dalam pembelajaran 
9 Bertanya bila mengalami kesulitan memecahkan 

masalah. 
54,5  

 
 

68,2 
10 Memiliki inisiatif untuk bertanya tanpa ditunjuk 

guru 
72,7 

11 Pertanyaan yang diajukan sesuai dengan materi 
pembelajaran. 

45,5 

12 Memanfaatkan alat peraga dengan baik 100 
IV Bekerja sama dalam kelompok 
13 Bertukar pikiran dalam memecahkan masalah. 68,2  

65,9 14 Antusias untuk bekerjasama dengan teman. 59,1 
15 Menghargai pendapat teman. 68,2 
16 Merespon pendapat teman dengan positif. 68,2 
V Keberanian dan kejujuran 
17 Mempresentasikan hasil kerja kelompok ke depan 

kelas 
100  

 
75 18 Memiliki kepercayaan diri yang tinggi 59,1 

19 Kejujuran dalam memperoleh nilai 86,4 
20 Menanggapi hasil kerja kelompok lain 54,5 

 
Rata-rata Aktivitas siswa 

 

 
69,8 
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Dari tabel 23 siklus II pertemuan 1 dapat terlihat bahwa rata-rata aktivitas 

siswa saat PMR diterapkan mulai ada peningkatan bila dibandingkan dengan 

siklus I. Rata-rata aktivitas siswa siklus II pertemuan 1 sebesar 69,8%, dengan 

rincian sebanyak 70% siswa telah siap dalam mengikuti pembelajaran, sebanyak 

69,7% siswa telah mampu mengerjakan lembar diskusi, sebanyak 68,2% siswa 

telah aktif mengajukan pertanyaan, sebanyak 65,9% siswa telah bekerja sama 

dengan kelompok dan sebanyak 75% siswa telah berani mempresentasikan hasil 

kerja dan jujur dalam memperoleh nilai. Melihat rata-rata keseluruhan aktivitas 

siswa pada siklus II pertemuan 1 sebesar 69,8 % berarti indikator kinerja ≥75% 

belum tercapai. 

b. Pertemuan 2 

Hasil pengamatan aktivitas guru selama pembelajaran siklus II pertemuan 2 

ada peningkatan. Pada kegiatan awal pembelajaran guru melaksanakan semua 

tindakan pada aspek pengamatan yaitu guru menyiapkan alat dan media 

pembelajaran, memeriksa kesiapan siswa dengan “Tepuk Ready”, guru 

melakukan apersepsi juga menyampaikan tujuan pembelajaran. 

Dalam kegiatan inti pembelajaran guru telah menyampaikan materi sesuai 

dengan tujuan, mengurutkan materi dari yang mudah ke yang sukar, dan 

menyampaikan materi secara rinci. Kelancaran guru dalam berbicara serta 

mendengar sudah baik. Guru juga menguasai materi pembelajaran dengan benar, 

mempunyai kecakapan dalam pemakaian alat peraga dan mempunyai kemauan 

serta semangat yang besar dalam memberikan pengetahuan kepada siswanya. 

Guru telah memfasilitasi diskusi dan memberikan umpan balik kepada siswanya. 

Guru juga memberikan bantuan kepada siswa yang kesulitan serta memberikan 

umpan balik terhadap pekerjaan siswanya. 

Pada kegiatan penutup guru telah melibatkan siswa dalam menarik 

kesimpulan, tidak memberikan evaluasi di akhir pembelajaran namun 

memberikan tugas rumah. Secara lebih rinci lembar observasi aktivitas guru siklus 

II pertemuan 2  terlampir. Hasil observasi aktivitas guru saat penerapan 

pendidikan matematika realistik berbantuan alat peraga pada siklus I pertemuan 2 

dapat disajikan pada tabel berikut ini. 
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Tabel 24 
Hasil Observasi Aktivitas Guru 

Siklus II Pertemuan 2 
 
 

 
No 

 

 
Aspek yang Diamati 

 
Ya  

 
Tdk  

I Kegiatan awal pembelajaran/mengkondisikan kelas 
1 Menyiapkan alat dan media pembelajaran √  
2 Memeriksa kesiapan peserta didik √  
3 Melakukan kegiatan apersepsi √  
4 Menyampaikan tujuan pembelajaran √  

Persentase keberhasilan 20% 0% 
II Kegiatan inti pembelajaran/pelaksanaan PMR 
5 Guru menyampaikan materi secara rinci. √  
6 Guru mengurutkan materi dari yang mudah ke yang sukar. √  
7 Materi yang disajikan guru sesuai dengan tujuan. √  
8 Kecakapan guru dalam pemakaian alat peraga. √  
9 Kelancaran guru dalam berbicara dan mendengar. √  
10 Guru menguasai materi pelajaran dengan benar. √  
11 Guru mampu menghubungkan materi yang diajarkan 

dengan pengetahuan yang dimiliki siswanya. 
√  

12 Guru mempunyai kemauan dan semangat untuk 
memberikan pengetahuan kepada siswanya. 

√  

13 Guru membentuk kelompok. √  
14 Guru memberikan masalah kontekstual sebagai bahan 

diskusi. 
√  

15 Guru menyediakan lembar diskusi dan waktu diskusi. √  
16 Guru memberikan bantuan kepada siswa yang kesulitan. √  
17 Guru memberikan umpan balik terhadap pekerjaan siswa. √  

Persentase keberhasilan 65% 0% 
III Menutup pelajaran 
18 Guru memberikan evaluasi yang sesuai dengan materi 

yang diajarkan. 
 √ 

19 Guru mengajak peserta didik menarik kesimpulan dari 
pembelajaran 

√  

20 Guru merencanakan tindak lanjut √  
Persentase keberhasilan 10% 5% 

 
Jumlah item 

 
19 

 
1 

 
Jumlah persentase keberhasilan 

 
95% 

 
5% 
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Dari tabel 24 siklus II pertemuan 2 dapat terlihat bahwa pembelajaran PMR 

yang telah diterapkan guru ada peningkatan dengan persentase 95% dengan 

rincian kegiatan mengkondisikan kelas sebesar 20%  atau 4 item pada aspek 

pengamatan telah dilaksanakan guru, langkah  pelaksanaan PMR sebesar 65% 

atau 13 item pada aspek pengamatan telah dilaksanakan guru dan kegiatan 

menutup pelajaran sebesar 10% atau 2 item pada aspek pengamatan telah 

dilaksanakan guru. Dengan melihat persentase pelaksanaan PMR pada siklus II 

pertemuan 2 sebesar 95%, berarti indikator kinerja pada siklus II pertemuan 2 

telah tercapai karena indikator kinerja yang diterapkan pada penelitian ini adalah 

≥ 75% dari keseluruhan kegiatan PMR telah diterapkan guru. Tetapi pembelajaran 

akan dilanjutkan pada pertemuan 3 untuk menyempurnakan kegiatan 

pembelajaran PMR berbantuan alat peraga dengan memberikan evaluasi kepada 

siswa. 

Hasil pengamatan aktivitas siswa selama pembelajaran siklus II pertemuan 

2, yaitu aktivitas siswa sudah bagus, hal ini dapat terlihat bahwa banyak siswa 

yang membawa buku sumber belajar dan sudah mempersiapkan materi dengan 

belajar dari rumah sehingga pengetahuan awal mereka pada saat kegiatan 

apersepsi dan motivasi sudah baik. Pada saat guru menjelaskan terlihat siswa 

serius mendengarkan dan bersemangat menjawab setiap pertanyaan yang 

dilontorkan guru.  Dalam kegiatan diskusi, siswa sudah mulai mengerjakan secara 

berkelompok dan memanfaatkan alat peraga dengan baik. Guru memberikan 

kesempatan kepada siswa yang belum pernah bertanya, agar lebih memacu siswa 

untuk aktif dalam pembelajaran. Siswa yang pendiam, menjadi lebih sering 

bertukar pikiran dengan teman kelompoknya. Poin bertanya yang didapatkan 

setiap kelompok pun meningkat, dan siswa saling berlomba untuk mendapatkan 

mengumpulkan poin terbanyak. 

Hasil observasi aktivitas siswa saat penerapan pendidikan matematika 

realistik berbantuan alat peraga pada siklus II pertemuan 2 dapat disajikan pada 

tabel berikut ini. 
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Tabel 25 
Rekapitulasi Hasil Observasi Aktivitas siswa 

Siklus II Pertemuan 2 
 
 

 
No 

 
Aspek yang Diamati 

Persentase 
(%) 

Rata-rata 
(%) 

 
I Kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran 
1 Membawa alat pelajaran lengkap 68,2  

 
80,9 

2 Membawa buku sumber belajar 86,4 
3 Bersemangat dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran 
86,4 

4 Sudah mempelajari materi pelajaran di rumah 72,7 
5 Serius memperhatikan penjelasan guru 90,9 
II Kemampuan siswa dalam mengerjakan lembar diskusi 
6 Bersungguh-sungguh dalam mengerjakan lembar 

kerja  
90,9  

 
80,3 7 Mengerjakan lembar kerja sesuai dengan  petunjuk 

yang ada 
77,3 

8 Dapat menjawab pertanyaan yang diajukan dalam 
lembar kerja 

72,7 

III Aktif mengajukan pertanyaan dalam pembelajaran 
9 Bertanya bila mengalami kesulitan memecahkan 

masalah. 
63,6  

 
 

71,6 
10 Memiliki inisiatif untuk bertanya tanpa ditunjuk 

guru 
63,6 

11 Pertanyaan yang diajukan sesuai dengan materi 
pembelajaran. 

59,1 

12 Memanfaatkan alat peraga dengan baik 100 
IV Bekerja sama dalam kelompok 
13 Bertukar pikiran dalam memecahkan masalah. 72,7  

69,3 14 Antusias untuk bekerjasama dengan teman. 72,7 
15 Menghargai pendapat teman. 63,6 
16 Merespon pendapat teman dengan positif. 68,2 
V Keberanian dan kejujuran 
17 Mempresentasikan hasil kerja kelompok ke depan 

kelas 
100  

 
81,8 18 Memiliki kepercayaan diri yang tinggi 68,2 

19 Kejujuran dalam memperoleh nilai 90,9 
20 Menanggapi hasil kerja kelompok lain 68,2 

 
Rata-rata Aktivitas siswa 

 
76,8 
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Dari tabel 25 siklus II pertemuan 2 dapat terlihat bahwa rata-rata aktivitas 

siswa saat PMR diterapkan ada peningkatan bila dibandingkan dengan pertemuan 

1. Aktivitas siswa pada siklus II pertemuan 2 sebesar 76,8%, dengan rincian 

sebanyak 80,9% siswa telah siap dalam mengikuti pembelajaran, sebanyak 80,3% 

siswa telah mampu mengerjakan lembar diskusi, sebanyak 71,6% siswa telah aktif 

mengajukan pertanyaan, sebanyak 69,3% siswa telah bekerja sama dengan 

kelompok dan sebanyak 81,8% siswa telah berani mempresentasikan hasil kerja 

dan jujur dalam memperoleh nilai. Dengan melihat rata-rata keseluruhan aktivitas 

siswa pada siklus II pertemuan 2 sebesar 76,8 % berarti indikator kinerja ≥75% 

telah tercapai. 

c. Pertemuan 3 

Hasil pengamatan aktivitas guru selama pembelajaran siklus II pertemuan 3 

pada dasarnya sama dengan pertemuan 2. Pada kegiatan awal pembelajaran guru 

telah melaksanakan semua tindakan pada aspek pengamatan yaitu guru memeriksa 

kesiapan siswa dengan “Tepuk Ready”, guru melakukan apersepsi juga 

menyampaikan tujuan pembelajaran. 

Dalam kegiatan inti pembelajaran, guru telah menyampaikan materi secara 

rinci, sesuai dengan tujuan serta mengurutkan materi dari yang mudah ke yang 

sukar. Guru cakap dalam memakai alat peraga dan mempunyai kemauan serta 

semangat dalam memberikan pengetahuan kepada siswanya. Kelancaran guru 

dalam berbicara dan mendengarkan sangat baik. Guru telah memfasilitasi diskusi 

dan memberikan umpan balik kepada siswanya. Secara keseluruhan, 13 aspek 

pengamatan pada kegiatan inti telah dilaksanakan guru. 

Pada kegiatan penutup guru sudah melibatkan siswa dalam menarik 

kesimpulan. Guru memberikan evaluasi untuk mengukur tingkat pemahaman 

siswa terhadap materi yang telah disampaikan pada pertemuan  1, 2 dan 3 namun 

guru tidak memberikan tugas rumah. Hasil observasi aktivitas guru saat penerapan 

pendidikan matematika realistik berbantuan alat peraga pada siklus II pertemuan 3 

dapat disajikan pada tabel berikut ini. 
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Tabel 26 
Hasil Observasi Aktivitas Guru 

Siklus II Pertemuan 3 
 
 

 
No 

 

 
Aspek yang Diamati 

 
Ya  

 
Tdk  

I Kegiatan awal pembelajaran/mengkondisikan kelas 
1 Menyiapkan alat dan media pembelajaran √  
2 Memeriksa kesiapan peserta didik √  
3 Melakukan kegiatan apersepsi √  
4 Menyampaikan tujuan pembelajaran √  

Persentase keberhasilan 20% 0% 
II Kegiatan inti pembelajaran/pelaksanaan PMR 
5 Guru menyampaikan materi secara rinci. √  
6 Guru mengurutkan materi dari yang mudah ke yang sukar. √  
7 Materi yang disajikan guru sesuai dengan tujuan. √  
8 Kecakapan guru dalam pemakaian alat peraga. √  
9 Kelancaran guru dalam berbicara dan mendengar. √  
10 Guru menguasai materi pelajaran dengan benar. √  
11 Guru mampu menghubungkan materi yang diajarkan 

dengan pengetahuan yang dimiliki siswanya. 
√  

12 Guru mempunyai kemauan dan semangat untuk 
memberikan pengetahuan kepada siswanya. 

√  

13 Guru membentuk kelompok. √  
14 Guru memberikan masalah kontekstual sebagai bahan 

diskusi. 
√  

15 Guru menyediakan lembar diskusi dan waktu diskusi. √  
16 Guru memberikan bantuan kepada siswa yang kesulitan. √  
17 Guru memberikan umpan balik terhadap pekerjaan siswa. √  

Persentase keberhasilan 65% 0% 
III Menutup pelajaran 
18 Guru memberikan evaluasi yang sesuai dengan materi 

yang diajarkan. 
√  

19 Guru mengajak peserta didik menarik kesimpulan dari 
pembelajaran 

√  

20 Guru merencanakan tindak lanjut  √ 
Persentase keberhasilan 10% 5% 

 
Jumlah item 

 
19 

 
1 

 
Jumlah persentase keberhasilan 

 
95% 

 
5% 
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Dari tabel 26 siklus II pertemuan 3 dapat terlihat bahwa pembelajaran PMR 

telah diterapkan guru dengan persentase 95% dengan rincian kegiatan 

mengkondisikan kelas sebesar 20%  atau 4 item pada aspek pengamatan telah 

dilaksanakan guru, langkah  pelaksanaan PMR sebesar 15% atau 13 item pada 

aspek pengamatan telah dilaksanakan guru dan kegiatan menutup pelajaran 

sebesar 10% atau 2 item pada aspek pengamatan telah dilaksanakan guru. Dengan 

melihat persentase pelaksanaan PMR pada siklus II pertemuan 3 sebesar 95%, 

berarti indikator kinerja pada siklus II pertemuan 3 telah tercapai karena indikator 

kinerja yang diterapkan pada penelitian ini adalah ≥ 75% dari keseluruhan 

kegiatan PMR telah diterapkan guru.  

Hasil pengamatan aktivitas siswa selama pembelajaran siklus II pertemuan 

3, yaitu aktivitas siswa kembali ada peningkatan yang sangat bagus, hal ini dapat 

terlihat bahwa banyak siswa membawa alat pelajaran lengkap, banyak siswa yang 

membawa uku sumber belajar dan sudah mempersiapkan materi dengan belajar 

dari rumah sehingga pengetahuan awal mereka pada saat kegiatan apersepsi dan 

motivasi sudah baik. Terlihat siswa mengikuti dengan semangat dan 

memperhatikan penjelasan guru karena mereka tahu akan ada tes setelah 

pembelajaran. Saat guru mengajukan pertanyaan siswa lebih sering menjawab 

secara bersama-sama dan pada saat salah satu siswa ditunjuk untuk menjawab 

pertanyaan guru terlihat siswa semangat dan memiliki sikap percaya diri untuk 

menjawab.  

Dalam kegiatan diskusi, siswa mengerjakan secara berkelompok dan 

memanfaatkan alat peraga dengan baik. Setelah itu untuk kegiatan presentasi 

sudah ada pembagian tugas sehingga semua anggota aktif menyampaikan hasil 

kerja. Saat tes berlangsung siswa mengerjakan dengan sungguh-sungguh dan tidak 

terburu-buru. Hasil observasi aktivitas siswa saat penerapan pendidikan 

matematika realistik berbantuan alat peraga pada siklus II pertemuan 3 dapat 

disajikan pada tabel berikut ini. 
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Tabel 27 
Hasil Observasi Aktivitas siswa 

Siklus II Pertemuan 3 
 
 

 
No 

 
Aspek yang Diamati 

Persentase 
(%) 

Rata-rata 
(%) 

 
I Kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran 
1 Membawa alat pelajaran lengkap 72,7  

 
84,4 

2 Membawa buku sumber belajar 90,9 
3 Bersemangat dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran 
90,9 

4 Sudah mempelajari materi pelajaran di rumah 77,3 
5 Serius memperhatikan penjelasan guru 90,9 
II Kemampuan siswa dalam mengerjakan lembar diskusi 
6 Bersungguh-sungguh dalam mengerjakan lembar 

kerja  
86,4  

 
81,8 7 Mengerjakan lembar kerja sesuai dengan  petunjuk 

yang ada 
86,4 

8 Dapat menjawab pertanyaan yang diajukan dalam 
lembar kerja 

72,7 

III Aktif mengajukan pertanyaan dalam pembelajaran 
9 Bertanya bila mengalami kesulitan memecahkan 

masalah. 
68,2  

 
 

73,9 
10 Memiliki inisiatif untuk bertanya tanpa ditunjuk 

guru 
63,6 

11 Pertanyaan yang diajukan sesuai dengan materi 
pembelajaran. 

63,6 

12 Memanfaatkan alat peraga dengan baik 100 
IV Bekerja sama dalam kelompok 
13 Bertukar pikiran dalam memecahkan masalah. 77,3  

72,8 14 Antusias untuk bekerjasama dengan teman. 77,3 
15 Menghargai pendapat teman. 68,2 
16 Merespon pendapat teman dengan positif. 68,2 
V Keberanian dan kejujuran 
17 Mempresentasikan hasil kerja kelompok ke depan 

kelas 
100  

 
85,2 18 Memiliki kepercayaan diri yang tinggi 72,7 

19 Kejujuran dalam memperoleh nilai 100 
20 Menanggapi hasil kerja kelompok lain 68,2 

 
Rata-rata Aktivitas siswa 

 
79,6 
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Dari tabel 27 siklus II pertemuan 3 dapat terlihat bahwa rata-rata aktivitas 

siswa saat PMR diterapkan ada peningkatan bila dibandingkan dengan pertemuan 

sebelumnya. Aktivitas siswa pada siklus II pertemuan 3 sebesar 79,6%, dengan 

rincian sebanyak 84,4% siswa telah siap dalam mengikuti pembelajaran, sebanyak 

81,8% siswa telah mampu mengerjakan lembar diskusi, sebanyak 73,9% siswa 

telah aktif mengajukan pertanyaan, sebanyak 72,8% siswa telah bekerja sama 

dengan kelompok dan sebanyak 85,2% siswa telah berani mempresentasikan hasil 

kerja dan jujur dalam memperoleh nilai. Dengan melihat rata-rata keseluruhan 

aktivitas siswa pada siklus II pertemuan 3 sebesar 79,6 % berarti indikator kinerja 

≥75% telah tercapai. 

Berdasarkan penjelasan hasil observasi aktivitas guru pertemuan 1, 2, dan 3 

pada siklus II yang telah dipaparkan, terlihat pada kegiatan awal atau 

mengkondisikan kelas yang terdiri dari 4 aspek meliputi menyiapkan alat dan 

media pembelajaran, memeriksa kesiapan peserta didik, melakukan kegiatan 

apersepsi dan menyampaikan tujuan pembelajaran telah dilaksanakan guru dalam 

setiap pertemuan pada siklus II dengan persentase rata-rata 20%. Pada kegiatan 

inti pembelajaran atau pelaksanaan pendidikan matematika realistik yang terdiri 

dari 13 aspek pengamatan meliputi penyampaian materi pelajaran, kecakapan 

guru dalam menggunakan alat peraga, kelancaran guru dalam berbicara dan 

mendengar, penguasaan materi pelajaran, kemauan dan semangat guru dalam 

memberikan pengetahuan kepada siswanya, guru memfasilitasi diskusi dan  

memberikan umpan balik kepada siswanya telah dilaksanakan guru dengan 

persentase rata-rata 63,3%.  

Pada kegiatan menutup pelajaran yang terdiri dari 3 aspek pengamatan 

meliputi pemberian evaluasi di akhir pembelajaran, penarikan kesimpulan dan 

perencanaan tindak lanjut telah dilaksanakan guru dengan persentase rata-rata-rata 

8,3% karena tidak setiap pertemuan diadakan evaluasi. Apabila disajikan dalam 

bentuk tabel sesuai lembar observasi aktivitas guru yang telah disusun dapat 

dilihat pada tabel 28 berikut ini. 
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Tabel 28 
Rekapitulasi Hasil Observasi Aktivitas Guru Siklus II 

 
 

 

 

 
No 

 
Aspek yang Diamati 

 

Persentase 
keberhasilan 

Rata-
rata 

Pert 
1  

Pert 
2 

Pert 
3  

I Kegiatan awal pembelajaran/mengkondisikan kelas 
1 Menyiapkan alat dan media pembelajaran √ √ √  

 
20% 

2 Memeriksa kesiapan peserta didik √ √ √ 
3 Melakukan kegiatan apersepsi √ √ √ 
4 Menyampaikan tujuan pembelajaran √ √ √ 

Persentase keberhasilan 20% 20% 20% 

II Kegiatan inti pembelajaran/pelaksanaan PMR 
5 Guru menyampaikan materi secara rinci.  √ √  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

63,3% 

6 Guru mengurutkan materi dari yang mudah ke yang 
sukar. 

√ √ √ 

7 Materi yang disajikan guru sesuai dengan tujuan. √ √ √ 
8 Kecakapan guru dalam pemakaian alat peraga. √ √ √ 
9 Kelancaran guru dalam berbicara dan mendengar. √ √ √ 
10 Guru menguasai materi pelajaran dengan benar. √ √ √ 
11 Guru mampu menghubungkan materi yang 

diajarkan dengan pengetahuan yang dimiliki 
siswanya. 

√ √ √ 

12 Guru mempunyai kemauan dan semangat untuk 
memberikan pengetahuan kepada siswanya. 

√ √ √ 

13 Guru membentuk kelompok. √ √ √ 
14 Guru memberikan masalah kontekstual sebagai 

bahan diskusi. 
√ √ √ 

15 Guru menyediakan lembar diskusi dan waktu 
diskusi. 

√ √ √ 

16 Guru memberikan bantuan kepada siswa yang 
kesulitan. 

√ √ √ 

17 Guru memberikan umpan balik terhadap pekerjaan 
siswa. 

√ √ √ 

Persentase keberhasilan 60% 65% 65% 
III Menutup pelajaran 
18 Guru memberikan evaluasi yang sesuai dengan 

materi yang diajarkan. 
  √  

 
8,3% 19 Guru mengajak peserta didik menarik kesimpulan 

dari pembelajaran 
 √ √ 

20 Guru merencanakan tindak lanjut √ √  
Persentase keberhasilan 5% 10% 10% 

Jumlah persentase keberhasilan 85% 95% 95% 91,7% 
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Dari tabel 28 rata-rata hasil observasi aktivitas guru siklus II dapat terlihat 

bahwa pembelajaran PMR telah diterapkan guru dengan persentase 91,7%. 

Dengan rincian kegiatan awal atau mengkondisikan kelas yang terdiri dari 4 aspek 

pengamatan telah dilaksanakan guru dengan presentase rata-rata 20% atau 

keseluruhan kegiatan awal telah dilaksanakan guru pada setiap pertemuan. Pada 

kegiatan inti pembelajaran atau pelaksanaan PMR  yang terdiri dari 13 aspek 

pengamatan telah dilaksanakan guru dengan presentase rata-rata 63,3%.  

Pada kegiatan menutup pelajaran yang terdiri dari 3 aspek pengamatan telah 

dilaksanakan guru dengan presentase rata-rata 8,3% karena tidak setiap pertemuan 

diadakan evaluasi. Dengan melihat persentase pelaksanaan PMR pada siklus II 

tersebut berarti indikator kinerja pada siklus II telah tercapai karena indikator 

kinerja yang diterapkan pada penelitian ini adalah ≥ 75% dari keseluruhan 

kegiatan PMR dan indikator efektivitas belajar telah diterapkan guru.   

Berdasarkan penjelasan hasil observasi aktivitas siswa pertemuan 1, 2, dan 3 

pada siklus II yang telah dipaparkan, maka didapatkan rekapitulasi hasil observasi 

aktivitas siswa siklus II yang dapat dijabarkan pada 5 aspek meliputi aspek 

kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran, kemampuan siswa dalam 

mengerjakan lembar diskusi, keaktifan siswa dalam bertanya atau berpendapat, 

aspek bekerjasama dalam kelompok dan aspek keberanian dan kejujuran siswa 

dalam memperoleh nilai, yang mana tiap-tiap aspek masih dijabarkan lagi dalam 

aspek-aspek yang lebih rinci.  

Rata-rata aspek kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran sebesar 

78,4%, rata-rata kemampuan siswa dalam mengerjakan lembar diskusi sebesar 

77,3%, keaktifan siswa dalam bertanya sebesar 71,2%, aspek bekerjasama dalam 

kelompok sebesar 69,3% dan sebesar 80,7% siswa telah berani dan jujur dalam 

memperoleh nilai. Apabila disajikan dalam bentuk tabel sesuai lembar observasi 

aktivitas siswa yang telah disusun dapat dilihat pada tabel 29 berikut ini. 

 

 

 

 



100 
 

Tabel 29 
Rekapitulasi Hasil Observasi Aktivitas siswa Siklus II 

 
 

 
No 

 
Aspek yang Diamati 

Persentase keberhasilan Rata-
rata 
(%) 

Pert 1 
(%) 

Pert 2 
(%) 

Pert 3 
(%) 

I Kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran 

1 Membawa alat pelajaran lengkap 63,6 68,2 72,7 68,2 
2 Membawa buku sumber belajar 86,4 86,4 90,9 87,9 
3 Bersemangat dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran 
77,3 86,4 90,9 84,9 

4 Sudah mempelajari materi pelajaran di rumah 54,5 72,7 77,3 68,2 
5 Serius memperhatikan penjelasan guru 68,2 90,9 90,9 83,3 

Rata-rata 70 80,9 84,4 78,4 
II Kemampuan siswa dalam mengerjakan lembar diskusi 
6 Bersungguh-sungguh dalam mengerjakan lembar 

kerja  
72,7 90,9 86,4 83,3 

7 Mengerjakan lembar kerja sesuai dengan  
petunjuk yang ada 

72,7 77,3 86,4 78,8 

8 Dapat menjawab pertanyaan yang diajukan dalam 
lembar kerja 

63,6 72,7 72,7 69,7 

Rata-rata 69,7 80,3 81,8 77,3 
III Aktif mengajukan pertanyaan dalam pembelajaran 
9 Bertanya bila mengalami kesulitan memecahkan 

masalah. 
54,5 63,6 68,2 62,1 

10 Memiliki inisiatif untuk bertanya tanpa ditunjuk 
guru 

72,7 63,6 63,6 66,6 

11 Pertanyaan yang diajukan sesuai dengan materi 
pembelajaran. 

45,5 59,1 63,6 56,1 

12 Memanfaatkan alat peraga dengan baik 100 100 100 100 
Rata-rata 68,2 71,6 73,9 71,2 

IV Bekerja sama dalam kelompok 
13 Bertukar pikiran dalam memecahkan masalah. 68,2 72,7 77,3 72,7 
14 Antusias untuk bekerjasama dengan teman. 59,1 72,7 77,3 69,7 
15 Menghargai pendapat teman. 68,2 63,6 68,2 66,7 
16 Merespon pendapat teman dengan positif. 68,2 68,2 68,2 68,2 

Rata-rata 65,9 69,3 72,8 69,3 
V Keberanian dan kejujuran 
17 Mempresentasikan hasil kerja kelompok ke depan 

kelas 
100 100 100 100 

18 Memiliki kepercayaan diri yang tinggi 59,1 68,2 72,7 66,7 
19 Kejujuran dalam memperoleh nilai 86,4 90,9 100 92,4 
20 Menanggapi hasil kerja kelompok lain 54,5 68,2 68,2 63,6 

Rata-rata 75 81,8 85,2 80,7 
Rata-rata aktivitas siswa 69,8 76,8 79,6 75,4 
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Dari tabel 29 terlihat bahwa rata-rata aktivitas siswa saat PMR diterapkan 

sebesar 75,4%, Dengan melihat persentase aktivitas siswa pada siklus II tersebut 

berarti indikator kinerja pada siklus II telah tercapai karena indikator kinerja yang 

diterapkan pada penelitian ini adalah ≥ 75%.  

4.3.4 Hasil Belajar Peserta Didik Aspek Kognitif 

Hasil belajar siswa pada aspek kognitif di dalam siklus II dengan 

menggunakan pendidikan matematika realistik berbantuan alat peraga mengalami 

peningkatan dibandingkan siklus I, khususnya tentang pemahaman siswa pada 

kompetensi dasar “Menentukan jaring-jaring berbagai bangun ruang sederhana”. 

Hasil perolehan nilai siklus I yang mencapai kriteria ketuntasan belajar 

(KKM=65) sebanyak 13 siswa atau 59,1%, yang belum mencapai kriteria 

ketuntasan belajar sebanyak 9 siswa atau 40,9%, dengan nilai rata 66,5 dan nilai 

tertinggi 88 sedangkan nilai terendahnya adalah 32. Hasil perolehan nilai siklus II 

yang mencapai kriteria ketuntasan belajar (KKM=65) sebanyak 20 siswa atau 

90,9%  siswa, yang belum mencapai kriteria ketuntasan belajar sebanyak 2 siswa 

atau 9,1%, dengan nilai rata-rata 82,7 dan nilai tertinggi 100 sedangkan nilai 

terendahnya adalah 61.  Berikut ini perolehan nilai siklus II pada tabel 30. 

 
 

Tabel 30 
Rekapitulasi Nilai Siklus II 

 
 

No Rentang 
Skor 

Frekuensi Presentase 
(%) 

Keterangan 
Ketuntasan Jumlah 

1 <55 0 0 Tidak tuntas 2 
2 55-64 2 9,1 Tidak tuntas 
3 65-74 4 18,2 Tuntas  

20 4 75-84 7 31,8 Tuntas 
5 85-94 7 31,8 Tuntas 
6 95-100 2 9,1 Tuntas 

Jumlah 22 100  
Rata-rata 82,7 

Nilai tertinggi 100 
Nilai terendah 61 
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Adapun hasil belajar siswa siklus II dengan pendidikan matematika realistik 

berbantuan alat peraga telah mencapai ketuntasan sebesar 90,9 % karena dari 22 

siswa yang memperoleh nilai di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal ada 2 siswa, 

sedangkan 20 siswa telah memperoleh nilai ≥ 65. Berdasarkan Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM=65) data hasil perolehan nilai siklus I dapat disajikan dalam 

bentuk tabel 31. 

 

Tabel 31 
Ketuntasan Belajar Siklus II 

 
 

No. Ketuntasan 
Belajar 

Jumlah Siswa 
Jumlah Presentase 

1 Tuntas 20 90,9 % 
2 Belum Tuntas 2 9,1 % 

Jumlah 22 100 % 
 

Ketuntasan belajar siswa pada siklus II dapat  diketahui bahwa siswa yang 

memiliki nilai kurang dari Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM=65) sebanyak 2 

siswa atau 9,1%, sedangkan yang sudah mencapai ketuntasan minimal sebanyak 

20 siswa dengan persentase 90,9%.  

4.3.5 Hasil Belajar Peserta Didik Aspek Ketrampilan Sosial/Afektif 

Hasil belajar siswa aspek ketrampilan sosial dalam siklus II ini sebagian 

besar siswa sudah aktif dan berani dalam bertanya, memberikan pendapat dan 

memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Ketika berdiskusi memecahkan masalah 

siswa saling bertukar pikiran dan mampu menghargai pendapat teman. Di saat 

guru memberikan pertanyaan sebagian besar siswa antusias dan mampu 

menjawab pertanyaan yang diajukan guru dan semua siswa jujur dalam 

memperoleh nilai. 

4.3.6 Refleksi 

Berdasarkan analisis hasil observasi pada siklus II terdapat peningkatan 

aktivitas guru, terlihat guru telah menerapkan 91,7% dari keseluruhan kegiatan 

pendidikan matematika realistik berbantuan alat peraga.  Disamping itu, analisis 

hasil observasi aktivitas siswa pada siklus II juga mengalami peningkatan, terlihat 
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siswa telah melaksanakan pembelajaran sebesar 75,4 % dari keseluruhan kegiatan 

pendidikan matematika realistik berbantuan alat peraga.   

Analisis hasil evaluasi pada akhir siklus II terdapat peningkatan hasil belajar 

matematika, hal ini terjadi karena siswa sudah paham tentang materi jaring-jaring 

bangun ruang melalui pendidikan matematika realistik yang digunakan saat 

pembelajaran, selain itu dengan bantuan alat peraga juga mampu memacu 

semangat siswa dalam mengikuti proses pembelajaran dan mampu meningkatkan 

pemahaman siswa. Berdasarkan hasil analisis evaluasi pada akhir siklus II ini, 

terdapat 20 siswa tuntas atau ketuntasan belajar 90,9% dan siswa yang belum 

mencapai kriteria ketuntasan belajar sebanyak 2 siswa atau 9,1%, dengan nilai rata 

82,7 dan nilai tertinggi 100 sedangkan nilai terendahnya adalah 61. Berarti 

indikator kinerja penerapan pendidikan matematika realistik berbantuan alat 

peraga siklus II sudah tercapai dan mengalami peningkatan. Peneliti 

menyimpulkan bahwa penelitian ini dapat  dikatakan berhasil karena efektivitas 

belajar siswa mencapai ≥ 75% sehingga tidak perlu diadakan tindakan.  

 

4.4 Hasil Analisis Data 

4.4.1 Analisis Data kualitatif 

Analisis data kualitatif diperoleh dari lembar observasi aktivitas siswa serta 

aktivitas guru pada siklus I dan siklus II. Perbandingan aktivitas siswa dan 

aktivitas guru pada siklus I dan siklus II diperoleh berdasarkan hasil penelitian 

yang dilakukan di SD Negeri 3 Karangwuni. Diketahui bahwa dari aktivitas siswa 

dan aktivitas guru pada siklus I dan siklus II mengalami peningkatan. Berhasil 

atau tidaknya penerapan pendidikan matematika realistik berbantuan alat peraga 

dapat diketahui dari aktivitas siswa dan aktivitas guru untuk mengukur efektivitas 

belajar matematika siswa kelas 5 SD Negeri 3 Karangwuni. Hasil observasi 

aktivitas guru dan aktivitas siswa diperoleh saat pembelajaran pada siklus I 

berlangsung dan membandingkannya dengan siklus II. Untuk lebih memperjelas 

perbandingan hasil observasi  antara siklus I dan siklus II dapat dilihat pada 

gambar berikut. 
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Gambar 3 
Perbandingan Hasil Observasi  
Siklus I dan Siklus II 

 

Berdasarkan gambar perbandingan hasil observasi dapat dijelaskan bahwa 

pada siklus I rata-rata aktivitas guru sebesar 71,6% sedangkan pada siklus II 

sebesar 91,7%. Hasil observasi aktivitas guru secara umum sudah berhasil karena 

sudah mencapai 91,7%  dan lebih dari indikator kinerja yang telah ditentukan. 

Hasil observasi aktivitas siswa pada siklus I sebesar 51,7% sedangkan pada siklus 

II sebesar 75,4%. Hasil observasi aktivitas siswa secara umum sudah berhasil 

karena sudah mencapai indikator kinerja yang telah ditentukan. 

4.4.2 Analisis Data kuantitatif 

Analisis data kuantitatif diperoleh dari hasil belajar matematika siswa saat 

sebelum tindakan, siklus I, dan siklus II. Perbandingan nilai siswa  kelas 5 saat 

sebelum tindakan, siklus I, dan siklus II berdasarkan hasil penelitian yang 

dikakukan di SD Negeri 3 Karangwuni. Diketahui bahwa hasil belajar matematika 

siswa kelas 5 saat  sebelum tindakan, siklus I, dan siklus II mengalami 

peningkatan. Berhasil atau tidaknya penerapan pendidikan matematika realistik 
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berbantuan alat peraga dapat diketahui dari nilai hasil evaluasi untuk mengukur 

efektivitas belajar matematika siswa kelas 5 SD Negeri 3 Karangwuni. Hasil 

evaluasi kondisi awal dapat diketahui dengan mengambil nilai ulangan pada 

materi pecahan dengan jumlah 22 siswa dan membandingkannya dengan hasil tes 

evaluasi yang diberikan pada akhir siklus I dan siklus II. Hasil perbandingannya 

dapat dilihat pada tabel 32 di bawah ini. 

 
 

Tabel 32 
Perbandingan Hasil Belajar 

Kondisi Awal, Siklus I,  dan Siklus II 
 
 

No Ketuntasan Belajar 
Kondisi Awal Siklus I Siklus II 

Jumlah % Jumlah % Jumlah % 
1 Belum Tuntas 14 63,6 9 40,9 2 9,1 
2 Tuntas 8 36,4 13 59,1 20 90,9 

Jumlah 22 100 22 100 22 100 
Nilai Terendah 30 32 61 
Nilai Tertinggi 87 88 100 

Rata-rata 53 66,5 82,7 
 

Berdasarkan tabel 32 perbandingan hasil belajar dapat dijelaskan bahwa 

pada kondisi awal ada 14 siswa (63,6%) yang belum tuntas karena mendapat nilai 

di bawah KKM (60), sedangkan 8 siswa (36,4%) telah tuntas karena mendapat 

nilai di atas KKM (60). Nilai tertinggi yang dicapai 87 dan nilai terendahnya 30. 

Pada evaluasi siklus I terlihat peningkatan hasil pembelajaran dibanding kondisi 

awal, siswa kelas 5 SD Negeri 3 Karangwuni telah mencapai hasil belajar 59,1% 

karena dari 22 siswa yang memperoleh nilai mencapai Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM=65) sebanyak 13 siswa dan 9 siswa lainnya masih memperoleh 

nilai di bawah KKM. Nilai tertinggi yang dicapai siswa adalah 88 dan nilai 

terendah 32. Kemudian tindakan dilanjutkan dengan Siklus II  agar indikator 

kinerja dapat tercapai. Pada evaluasi siklus II terlihat peningkatan drastis, dimana 

siswa kelas 5 SD Negeri 3 Karangwuni telah mencapai hasil belajar 90,9% karena 

dari 22 siswa yang memperoleh nilai mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM=65) sebanyak 20 siswa dan 2 siswa lainnya masih memperoleh nilai di 
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bawah KKM. Nilai tertinggi yang dicapai siswa adalah 100 dan nilai terendah 61.  

Berdasarkan hasil tindakan diatas, dapat dilihat keberhasilan melalui 

peningkatan hasil belajar siswa dengan menggunakan pendidikan matematika 

realistik berbantuan alat peraga dalam pembelajaran matematika. Tingkat 

keberhasilan siswa menujukkan 90,9 %. 

 

4.5 Pembahasan Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil analisis data diatas dapat diketahui peningkatan 

efektivitas belajar matematika pada siklus I dan siklus II. Hasil observasi sebelum 

tindakan (pra siklus) yang dilakukan di kelas 5 SD Negeri 3 Karangwuni 

Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung ditemukan bahwa efektivitas 

belajar siswa masih rendah. Kondisi tersebut berakibat banyak siswa kurang 

berminat terhadap pelajaran matematika, karena matematika dianggap pelajaran 

yang sulit dan abstrak. Hal ini ditunjukkan dengan hasil belajar beberapa siswa 

yang tidak memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal. Siswa yang mencapai KKM 

(60) hanya 8 siswa atau 36,4%, sedangkan belum mencapai KKM sebanyak 14 

siswa atau 63,6%. Hal ini disebabkan sesuai dengan permasalahan yang 

diungkapkan dalam identifikasi masalah yaitu proses pembelajaran yang 

dilakukan hanya memanfaatkan buku sebagai sumber belajar dan metode yang 

digunakan hanya ceramah bervariasi, sehingga siswa masih pasif, siswa masih 

bekerja secara individual, dan tidak tampak kreatif siswa maupun gagasan yang 

muncul. Siswa terlihat jenuh dan bosan tanpa gairah karena pembelajaran selalu 

monoton. Media pembelajaran yang ada belum dimanfaatkan secara optimal. 

Setelah dilakukan tindakan menggunakan pendidikan matematika realistik 

berbantuan alat peraga diperoleh hasil peningkatan efektivitas belajar siswa. 

Adapun peningkatan efektivitas belajar siswa yang diperoleh pada siklus I dan 

siklus II diuraikan di bawah ini. 

1. Siklus I 

Hasil observasi aktivitas guru pada siklus I mencapai 71,6% dan hasil 

observasi aktivitas siswa pada siklus I mencapai 51,7%. Pada Siklus I 

memperoleh hasil nilai maksimal 88 dan nilai minimal 32. Dari 22 siswa yang 
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telah tuntas belajar karena mencapai nilai ≥ KKM (65) sebanyak 13 siswa atau 

59,1% sedangkan yang belum tuntas sebanyak 9 siswa atau 40,9%. Pada siklus 

I masih ditemukan beberapa kendala antara lain masih ada siswa yang kurang 

berminat dalam pembelajaran, masih ada siswa yang ramai sendiri pada waktu 

kegiatan diskusi berlangsung. 

2. Siklus II 

Hasil observasi aktivitas guru pada siklus II meningkat dengan persentase 

91,7% dan hasil observasi aktivitas siswa pada siklus II juga meningkat dengan 

persentase 75,4. Pada Siklus II diperoleh hasil nilai maksimal 100 dan nilai 

minimal 61. Dari 22 siswa yang mendapat nilai ≥ KKM (65) ada 20 siswa atau 

90,9 siswa tuntas. 

Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian tersebut terdapat empat 

kelompok siswa. Adapun keempat kategori tersebut adalah sebagai berikut. 

1. Siswa yang sudah tuntas tanpa adanya tindakan menggunakan pendidikan 

matematika realistik berbantuan alat peraga. siswa dalam kategori ini memiliki 

karakteristik kompetitif, aktif, mandiri, percaya diri, dan disiplin belajar yang 

tinggi. 

2. Siswa yang tuntas setelah diadakan tindakan menggunakan pendidikan 

matematika realistik berbantuan alat peraga dalam satu siklus. Siswa dalam 

kategori ini memiliki karakteristik  rajin, semangat dan mandiri namun kurang 

percaya diri. 

3. Siswa yang tuntas setelah diadakan tindakan perbaikan menggunakan 

pendidikan matematika realistik berbantuan alat peraga selama dua siklus. 

Siswa dalam kategori ini memiliki karakteristik kurang aktif, kurang semangat, 

suka bergurau,  dan kurang percaya diri.  

4. Siswa yang tidak tuntas meskipun sudah diadakan tindakan menggunakan 

pendidikan matematika realistik berbantuan alat peraga. Siswa dalam kategori 

ini memiliki karakteristik pasif, malas, bergantung pada teman, kurang serius 

dan kurang percaya diri. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan 

oleh Suryaningtyas Kawuryan (2011) dalam bentuk jurnal dengan judul “Upaya 
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Meningkatkan Pemahaman Konsep Bangun Ruang Melalui Penerapan 

Pendekatan Matematika Realistik Peserta Didik Kelas IV SD Negeri 2 Brengkelan 

Purworejo Tahun Ajaran 2011/2012”. Dimana terlihat adanya peningkatan 

pemahaman konsep bangun ruang setelah diadakan tindakan menggunakan 

pendidikan matematika realistik. Pada penelitian ini, pembelajaran matematika 

menggunakan pendidikan matematika realistik berbantuan alat peraga terbukti 

telah dapat meningkatkan efektivitas belajar siswa. Siswa yang sebelumnya belum 

tuntas, setelah mengikuti pembelajaran menggunakan pendidikan matematika 

realistik berbantuan alat peraga menjadi tuntas pada siklus I maupun siklus II 

sehingga terjadi peningkatan efektivitas belajar siswa yang termasuk didalamnya 

peningkatan hasil belajar siswa. 

Peningkatan ini disebabkan oleh adanya kelebihan-kelebihan penerapan 

pendidikan matematika realistik sesuai dengan kajian teori yang telah 

dikemukakan pada bab sebelumnya. Melalui pendidikan matematika realistik 

dapat melatih keberanian siswa karena harus menjelaskan jawabannya. Siswa 

membangun sendiri pengetahuannya sehingga siswa tidak mudah lupa dengan 

pengetahuannya. Suasana dalam proses pembelajaran menyenangkan karena 

menggunakan realitas kehidupan, sehingga siswa tidak cepat bosan untuk belajar 

matematika dimana model pembelajaran ini sangat sesuai dengan tujuan 

pembelajaran matematika seperti yang dikemukakan oleh Ariyadi (2012:16) pada 

kajian teori. Dengan demikian siswa yang semula mempunyai karakteristik 

kurang aktif, mau tidak mau mereka harus menjadi aktif karena jika tidak aktif 

dapat mempengaruhi keberhasilan kelompoknya. Selama proses pembelajaran 

berlangsung dalam kegiatan diskusi siswa akan saling bekerjasama dalam 

memecahkan masalah yang terdapat pada lembar diskusi kemudian 

mempresentasikan hasil kerja bersama kelompok kedepan kelas. Melalui kegiatan 

ini dapat melatih keberanian siswa, keterampilan berkomunikasi dan sikap 

percaya diri mereka. Dengan kegiatan pembelajaran yang demikian membuat 

siswa mudah untuk memahami materi pembelajaran dengan baik karena siswa 

dapat memahami materi pembelajaran dengan baik, maka hasil belajar siswa juga 

menjadi baik sehingga efektivitas belajar pun meningkat. 
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Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat dinyatakan bahwa  

pembelajaran matematika melalui pendidikan matematika realistik berbantuan alat 

peraga dengan kerjasama kelompok dan diskusi pada materi “Sifat-sifat Bangun 

Ruang” kelas 5 SD Negeri 3 Karangwuni Kecamatan Pringsurat Kabupaten 

Temanggung Tahun Pelajaran 2012/2013 mengalami peningkatan efektivitas 

belajar. Dengan adanya penelitian ini memberikan implikasi baik secara teoretis 

maupun praktis. 

1. Setelah membandingkan teori pendidikan matematika realistik dengan 

penelitian ini hasilnya adalah sejalan dan saling melengkapi. Penerapan 

pendidikan matematika realistik berbantuan alat peraga yang sesuai dengan 

standar proses (eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi) yang benar-benar 

diintegrasikan ke dalam pembelajaran, membuat pembelajaran dengan 

pendidikan matematika realistik mengalami penyempurnaan dari teori 

aslinya. Pendidikan matematika realistik berbantuan alat peraga yang memuat 

unsur eksplorasi, dalam kegiatan pembelajarannya siswa dapat belajar dan 

mencari informasi tidak hanya bersumber dari guru, melainkan dari buku 

sumber belajar dan dengan bantuan alat peraga. Selanjutnya dalam kegiatan 

elaborasi siswa berdiskusi untuk mencari penyelesaian masalah dan 

mempresentasikan hasil kerja mereka dan menemukan gagasan baru. Dalam 

kegiatan konfirmasi siswa diberikan penguatan oleh guru atas hasil kerja 

mereka. Pembelajaran yang sedemikian rupa akan menjadi lebih bermakna 

bagi siswa. Meskipun mengalami penyempurnaan, akan tetapi esensi 

pembelajaran ini mencirikan pendidikan matematika realistik untuk 

meningkatkan efektivitas belajar siswa disesuaikan dengan materi pokok 

yang akan diajarkan. 

2. Siswa yang semula belum tuntas, setelah diadakan tindakan perbaikan 

menggunakan pendidikan matematika realistik berbantuan alat peraga dapat 

menjadi tuntas melalui siklus I dan siklus II. Sehingga pembelajaran 

matematika dengan pendidikan matematika realistik berbantuan alat peraga 

dapat digunakan sebagai salah satu alternatif guru untuk meningkatkan 

efektivitas belajar siswa. Siswa yang termasuk dalam kategori belum tuntas 
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menjadi tuntas dengan karakteristik kurang aktif, kurang semangat, suka 

bergurau, dan kurang percaya diri. Dalam pembelajaran menggunakan 

pendidikan matematika realistik berbantuan alat peraga dapat dilakukan 

dengan cara guru membagi siswa ke dalam kelompok heterogen. Setiap 

kelompok bekerjasama untuk mencari penyelesaian masalah. Dalam kegiatan 

diskusi siswa dapat menangkap materi dengan menjelajah masalah realistik 

serta dengan bantuan alat peraga. Siswa tidak bosan dan pembelajaran 

menjadi menyenangkan. Situasi ini mendukung efektivitas proses 

pembelajaran dan dengan langsung terlibat pada aktivitas (learning by doing) 

siswa akan lebih memahami dan mengerti tentang sesuatu yang siswa lihat 

dan amati. 


