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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab IV ini akan membahas hasil penelitian yang telah peneliti lakukan. 

Pembahasan hasil penelitian di bab IV ini meliputi deskripsi siklus I, deskripsi 

siklus II, hasil analisis data, dan pembahasan, secara lebih rinci akan dipaparkan 

dalam bab IV ini yakni sebagai berikut. 

 

4.1 Deskripsi Siklus I 

Pada deskripsi siklus I ini, menguraikan tentang tahap perencanaan, 

pelaksanaan tindakan dan pelaksanaan observasi, hasil tindakan dan refleksi pada 

siklus I. Kegiatan pembelajaran pada siklus I ini dibagi menjadi tiga kali 

pertemuan, masing-masing pertemuan berlangsung selama dua kali 35 menit. 

 

4.1.1 Rencana Tindakan Siklus I 

Tahap perencanaan, peneliti mempersiapkan segala sesuatu yang akan 

digunakan dalam penelitian dengan menerapkan Pembelajaran Matematika 

Realistik antara lain menelaah materi pembelajaran Matematika kelas IV dan 

mengkaji indikator-indikatornya, menyesuaikan dengan tujuan pembelajaran, 

menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) tentang pecahan, menyiapkan 

alat evaluasi dan menyiapkan lembar angket untuk mengukur tingkat keberhasilan 

dalam pembelajaran dan yang terakhir menyiapkan alat peraga. Setelah semua 

perangkat pembelajaran disiapkan langkah selanjutnya adalah menyiapkan lembar 

observasi yang digunakan untuk menilai pelaksanaan pembelajaran dengan 

menerapkan Pembelajaran Matematika Realistik. 

Pada pertemuan pertama, sebelum melakukan kegiatan pembelajaran 

penulis bersama guru kelas IV SD N Kumpulrejo 01 berdiskusi mengenai materi 

pelajaran yang akan diajarkan dengan menerapkan Pembelajaran Matematika 

Realistik. Standar kompetensi yang diambil untuk siklus I adalah 6, menggunakan 

pecahan dalam pemecahan masalah dengan kompetensi dasar 6.3 menjumlahkan 

pecahan.  
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Pada standar kompetensi dan kompetensi dasar tersebut, penulis mengambil 

indikator yang digunakan adalah mampu menyelesaikan masalah kontekstual tentang 

penjumlahan pecahan berpenyebut sama dan mampu menghitung hasil penjumlahan 

pecahan berpenyebut sama. Untuk pertemuan pertama ini, penulis mempersiapkan 

media yang berhubungan langsung dengan kehidupan sehari-hari peserta didik yang 

berupa makanan yaitu “gethok kethek” untuk mendukung penerapan Pembelajaran 

Matematika Realistik. Selain itu, penulis juga mempersiapkan RPP, lembar observasi, 

lembar kerja siswa. 

Pada pertemuan yang kedua, indikator yang digunakan adalah  mampu 

menyelesaikan masalah kontekstual tentang penjumlahan pecahan berpenyebut beda 

dan mampu menghitung hasil penjumlahan pecahan berpenyebut beda. Penulis 

mempersiapkan media yang berhubungan dengan kehidupan peserta didik yaitu 

makanan “agar-agar” yang mendukung penerapan Pembelajaran Matematika 

Realistik. Selain itu, penulis juga mempersiapkan RPP, lembar observasi, lembar 

kerja siswa. 

Pertemuan ketiga indikator yang digunakan adalah mampu menyelesaikan 

masalah kontekstual tentang penjumlahan pecahan campuran dan mampu menghitung 

hasil penjumlahan pecahan campuran. Penulis mempersiapkan media gambar 

makanan “pizza” untuk mendukung penerapan Pembelajaran Matematika Realistik. 

Selain itu, penulis juga mempersiapkan RPP, lembar observasi, lembar kerja siswa, 

lembar angket dan soal evaluasi siklus I. 

Setelah merancang perencanaan yang akan dilakukan, langkah-langkah 

pembelajaran yang dirancang disesuaikan dengan langkah-langkah atau sintaks 

Pembelajaran Matematika Realistik. Untuk mengetahui penerapannya di kelas, yang 

dilakukan peneliti adalah mempersiapkan lembar observasi yang berfungsi sebagai 

lembar untuk mengamati lebih jelas kesesuaian tindakan yang dilakukan di kelas saat 

penerapan Pembelajaran Matematika Realistik berlangsung. Di dalam lembar 

observasi tersebut terdapat dua kolom yakni “ya” jika tindakan yang dilakukan dalam 

kegiatan belajar mengajar sesuai langkah pembelajaran yang sesuai dengan 
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Pembelajaran Matematika Realistik, serta “tidak” jika langkah pembelajaran tersebut 

tidak dilakukan atau diimplementasikan di dalam kelas saat proses pembelajaran 

berlangsung. 

Indikator yang digunakan untuk mengukur motivasi belajar serta hasil belajar 

peserta didik harus disesuaikan dengan instrumen yang dibutuhkan. Untuk mengukur 

motivasi belajar peneliti menggunakan lembar angket dengan instrument yang 

dibutuhkan yang disesuaikan dengan indikator serta untuk mengukur hasil belajar 

peserta didik menggunakan soal evaluasi. 

 

4.1.2 Pelaksanaan Observasi dan Tindakan Siklus I 

4.1.2.1 Pelaksanaan Observasi Siklus I 

Pelaksanaan observasi siklus I ini dilakukan pada pertemuan pertama, kedua 

dan ketiga. Hal ini dikarenakan pertemuan pertama, kedua dan ketiga dilaksanakan 

proses pembelajaran sesuai dengan lembar observasi yang mengacu pada langkah-

langkah Pembelajaran Matematika Realistik.  

Observasi pada siklus I ini meliputi observasi terhadap kegiatan guru dan 

kegiatan siswa. Secara rinci hasil dari observasi terhadap kegiatan guru dan kegiatan 

siswa dijelaskan sebagai berikut: 

a. Observasi Terhadap Kegiatan Guru 

Observasi terhadap kegiatan guru dalam penerapan Pembelajaran Matematika 

Realistik dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Hasil dari observasi 

terhadap kegiatan guru pada siklus I selama kegiatan belajar mengajar berlangsung 

dalam menerapkan Pembelajaran Matematika Realistik sudah terlaksana dengan baik. 

Hasil rekapitulasi observasi kegiatan guru pada Siklus I dapat dilihat pada tabel 

berikut ini: 
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Tabel 25 

Hasil Keterlaksanaan Kegiatan Guru Dengan Penerapan Pembelajaran 

Matematika Realistik Siklus I 

Sinta

k 

PMR 

Aspek Indikator 
Pertemuan I Pertemuan II Pertemuan III 

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak 

 

Pra 

Pemb

elajar

an 

1. Mempersiapkan 

perlengkapan 

pembelajaran atau alat 

peraga yang 

digunakan selama 

proses pembelajaran. 

√  √  √  

2. Memeriksa kesiapan 

siswa. 
 √  √  √ 

Mema

hami 

Masal

ah 

Konte

kstual 

Kegiat

an 

Awal 

3. Melakukan apersepsi 

untuk memulai 

kegiatan 

pembelajaran. 

 √ √  √  

4. Memberikan motivasi 

kepada siswa sebelum 

memulai 

pembelajaran. 

√  √  √  

5. Guru mengorganisir 

siswa ke dalam 

kelompok-kelompok. 

√  √  √  

6. Guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai. 

√   √ √  

7. Guru menyampaikan 

aturan pembelajaran 

yang telah disepakati. 

√  √  √  

8. Guru memberikan 

masalah kontekstual. 
√  √  √  

Meny

elesai

kan 

Masal

ah 

Konte

kstual 

 

Kegiat

an 

Inti 

9. Guru menyampaikan 

materi pembelajaran. 
√  √  √  

10. Guru menanyakan 

materi yang belum 

dipahami siswa. 

√  √  √  

11. Guru membimbing 

siswa dalam kegiatan 

diskusi, mengawasi 

aktivitas siswa dalam 

pelaksanaan diskusi. 

√  √  √  

Memb

andin

gkan 

Dan 

Mendi

skusik

12. Guru meminta siswa 

dalam setiap 

kelompoknya untuk 

mempresentasikan 

hasil diskusi. 

√  √  √  

13. Guru mempertegas √  √  √  
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Sinta

k 

PMR 

Aspek Indikator 
Pertemuan I Pertemuan II Pertemuan III 

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak 

an 

Jawab

an 

kembali konsep materi 

pecahan. 

14. Guru 

mengulangi/menjelask

an kembali materi 

yang sekiranya belum 

dipahami siswa. 

√  √  √  

15. Guru memberikan 

penghargaan kepada 

siswa. 

 √ √  √  

Menar

ik 

Kesim

pulan 

Kegiat

an 

Akhir 

16. Guru menyimpulkan 

materi yang sudah 

dipelajari. 

√  √  √  

17. Melakukan refleksi 

terhadap aktivitas 

pembelajaran. 

√  √  √  

18. Guru menyampaikan 

materi yang akan 

diajarkan untuk 

pertemuan berikutnya. 

√  √  √  

19. Guru merencanakan 

kegiatan tindak lanjut 

untuk kegiatan 

pembelajaran yang 

selanjutnya. 

 √ √  √  

20. Guru menutup 

pelajaran dengan 

salam penutup. 

√  √  √  

Jumlah 16 4 18 2 19 1 

Presentase 80% 20% 90% 10% 95% 5% 

 

Hasil observasi kegiatan guru pada siklus I pertemuan I dalam menerapkan 

Pembelajaran Matematika Realistik pada mata pelajaran Matematika kelas IV SD 

Negeri Kumpulrejo 01 menunjukkan bahwa hasil observasi kegiatan guru terhadap 

pembelajaran matematika realistik pada siklus I pertemuan I terdapat 20 indikator 

pada kegiatan dengan penerapan Pembelajaran Matematika Realistik , terdapat 4 

indikator yang belum terlaksana dengan baik dan perlu ditingkatkan oleh guru yaitu 

memeriksa kesiapan siswa, menyampaikan apersepsi sebelum kegiatan pembelajaran 

dimulai, guru belum merencanakan kegiatan tindak lanjut dan guru belum 
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memberikan penghargaan terhadap siswa. Berdasarkan lembar observasi tersebut, 

langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan sintak mencapai 80% 

atau sebanyak 16 indikator dari 20 indikator sesuai tindakan yang dilakukan di kelas.  

 

Gambar 3 Hasil Observasi Guru Siklus I Pertemuan I 

Berdasarkan gambar 3 hasil observasi kegiatan guru pada siklus I pertemuan II 

mengalami peningkatan dibandingkan pertemuan I, dari 20 indikator 18 indikator 

sudah terlaksana. Berdasarkan lembar observasi tersebut, langkah-langkah kegiatan 

pembelajaran dengan penerapan pembelajaran matematika realistik mencapai 90% 

atau sebanyak 18 indikator dari 20 indikator sudah sesuai dengan tindakan yang 

dilakukan di kelas. Kegiatan guru yang belum terlaksana adalah guru belum 

sepenuhnya memeriksa kesiapan siswa dan guru belum menyampaikan tujuan 

pembelajaran, tetapi guru memberikan penghargaan terhadap siswa dan 

merencanakan kegiatan tindak lanjut sudah terlaksana dengan baik. 

80% 

20% 

Ya Tidak
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Gambar 4 Hasil Observasi Guru Siklus I Pertemuan II 

Siklus I pertemuan III mengalami peningkatan dibandingkan siklus I pertemuan 

I dan pertemuan II, dari 20 indikator 19 indikator sudah terlaksana dengan baik. 

Berdasarkan lembar observasi tersebut, langkah-langkah kegiatan pembelajaran 

dengan penerapan Pembelajaran Matematika Realistik mencapai 95% atau sebanyak 

19 indikator dari 20 indikator sudah sesuai dengan tindakan yang dilakukan di kelas. 

Kegiatan yang belum dilakukan oleh guru adalah memeriksa kesiapan siswa, hal ini 

dikarenakan beberapa siswa kurang memperhatikan dalam hal belajar.  

 

90% 

10% 

Ya Tidak
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Gambar 5 Hasil Observasi Guru Siklus I Pertemuan III 

b. Observasi Kegiatan Siswa 

 Selain melakukan observasi terhadap kegiatan guru dalam penerapan 

Pembelajaran Matematika Realistik, peneliti juga melakukan observasi terhadap 

kegiatan siswa dalam penerapan Pembelajaran Matematika Realistik. Hasil observasi 

terhadap kegiatan belajar siswa kelas IV SD Negeri Kumpulrejo 01 pada kegiatan 

pembelajaran dengan penerapan pembelajaran matematika realistik siklus I dapat 

dilihat pada tabel 26 berikut ini: 

Tabel 26 

Hasil Keterlaksanaan Kegiatan Siswa Dengan Penerapan Pembelajaran 

Matematika Realistik Siklus I  

Sintak 

PMR 
Aspek Indikator 

Pertemuan I Pertemuan II Pertemuan III 

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak 

 

Pra 

Pembela

jaran 

1. Menyiapkan 

perlengkapan 

pembelajaran (buku 

dan alat tulis) yang 

akan digunakan 

selama kegiatan 

pembelajaran. 

√  √  √  

95% 

5% 

Ya Tidak
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Sintak 

PMR 
Aspek Indikator 

Pertemuan I Pertemuan II Pertemuan III 

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak 

2. Kesiapan siswa 

dalam menerima 

materi pelajaran. 
 √  √  √ 

Mem

aham

i 

Masa

lah 

Kont

ekstu

al 

Kegiata

n Awal 

3. Siswa menyimak 

tujuan pembelajaran 

dan motivasi belajar 

yang disampaikan 

oleh guru. 

 √  √ √  

4. Siswa menanggapi 

apersepsi yang 

disampaikan dan 

menjawab dengan 

antusias apersepsi 

dari guru. 

 √  √ √  

5. Siswa 

mengkondisikan 

dirinya untuk 

berkelompok sesuai 

perintah guru. 

√  √  √  

6. Siswa melakukan 

aturan yang sudah 

disepakati.   
√  √  √  

Meny

elesai

kan 

Masa

lah 

Kont

ekstu

al 

 

Kegiata

n Inti 

7. Siswa merespon 

permasalahan yang 

diberikan guru. 
√  √  √  

8. Siswa mencari 

jawaban 

permasalahan yang 

diberikan guru. 

√  √  √  

9. Siswa menyimak  

materi pembelajaran 

yang dijelaskan oleh 

guru. 

√  √  √  

10. Siswa berpartisipasi 

dalam kerja 

kelompok. 
√  √  √  

11. Siswa berkonsentrasi 

selama pembelajaran 

berlangsung. 
√  √  √  

12. Siswa bekerjasama, 

toleransi, dan teliti 

dalam berkelompok. 
√  √  √  
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Sintak 

PMR 
Aspek Indikator 

Pertemuan I Pertemuan II Pertemuan III 

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak 

13. Dalam berdiskusi, 

siswa mampu 

menyampaikan 

pendapat dengan 

baik. 

 √ √  √  

14. Siswa aktif bertanya 

dan menjawab 

dengan jelas selama 

proses pembelajaran. 

√  √   √ 

Mem

bandi

ngka

n Dan 

Mend

iskusi

kan 

Jawa

ban 

15. Siswa 

menyampaikan hasil 

diskusi di depan 

kelas. 

√  √  √  

16. Siswa memberikan 

pembahasan 

mengenai jawaban 

yang disampaikan 

kelompok lain. 

√  √  √  

17. Siswa memiliki 

motivasi yang tinggi 

saat melaksanakan 

kegiatan 

pembelajaran. 

√  √  √  

Mena

rik 

Kesi

mpul

an 

Kegiata

n Akhir 

18. Membuat 

kesimpulan dengan 

bimbingan guru. 
√  √  √  

19. Siswa melakukan 

refleksi terhadap 

aktivitas dan hasil 

diskusi yang sudah 

dijalankan. 

√  √  √  

20. Siswa merencanakan 

kegiatan tindak 

lanjut untuk kegiatan 

pembelajaran yang 

selanjutnya. 

 √  √ √  

Jumlah  15 5 16 4 18 2 

Presentase  75% 25% 80% 20% 90% 10% 
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Berdasarkan tabel 26 mengenai hasil observasi kegiatan siswa pada penerapan 

Pembelajaran Matematika Realistik siklus I terdapat 20 indikator, pada pertemuan I 

dari 20 indikator terdapat 5 indikator yang belum dilaksanakan dan perlu untuk 

ditingkatkan oleh siswa yaitu kesiapan siswa sebelum memulai kegiatan 

pembelajaran, siswa dalam menyimak dan menanggapi apersepsi dari guru belum 

terlaksana, dan di dalam kegiatan diskusi siswa belum sepenuhnya menyampaikan 

pendapatnya sendiri dengan baik, serta siswa belum merencanakan kegiatan tindak 

lanjut. Berdasarkan lembar observasi tersebut, langkah-langkah kegiatan 

pembelajaran yang sesuai dengan sintak Pembelajaran Matematika Realistik 

mencapai 75% atau sebanyak 15 indikator dari 20 indikator sesuai dengan tindakan 

yang dilakukan di kelas.  

 

Gambar 6. Hasil Observasi Siswa Siklus I Pertemuan I 

 

Hasil observasi siklus I pertemuan II pada kegiatan siswa dengan penerapan 

Pembelajaran Matematika Realistik mengalami peningkatan yang terdapat 20 

indikator yang harus dicapai. Pada pertemuan II ini terdapat 16 indikator dari 20 

indikator yang sudah terlaksana dan 4 indikator dari 20 indikator belum terlaksana. 

Kegiatan siswa pada pertemuan II ini mengalami peningkatan dibandingkan pada 

siklus I pertemuan I. Berdasarkan tabel 4.2 langkah-langkah kegiatan pembelajaran 

75% 

25% 

Ya Tidak
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yang sesuai dengan sintak Pembelajaran Matematika Realistik mencapai 80% atau 

sebanyak 16 indikator dari 20 indikator sesuai dengan tindakan yang dilakukan di 

kelas. 

 

Gambar 7. Hasil Observasi Siswa Siklus I Pertemuan II 

 

Siklus I pertemuan III yang mengalami peningkatan dibandingkan pada siklus I 

pertemuan I dan pertemuan II. Berdasarkan tabel 4.2 pada lembar observasi kegiatan 

siswa dengan penerapan Pembelajaran Matematika Realistik mengalami peningkatan 

yaitu 18 indikator dari 20 indikator sudah terlaksana, dan 2 indikator belum 

terlaksana. Hal tersebut membuktika bahwa adanya peningkatan dengan penerapan 

Pembelajaran Matematika Realistik. Berdasarkan lembar observasi tersebut, langkah-

langkah kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan sintak Pembelajaran Matematika 

Realistik  mencapai 90% atau sebanyak 18 dari 20 indikator sudah terlaksana di 

kelas. 

80% 

20% 

Ya Tidak
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Gambar 8. Hasil Observasi Siswa Siklus I Pertemuan III 

 

Dari hasil observasi pada siklus I ini dapat disimpulkan bahwa kegiatan guru 

dalam penerapan Pembelajaran Matematika Realistik pada pertemuan I, pertemuan II, 

dan pertemuan III sudah terlaksana dengan baik dan setiap pertemuan mengalami 

peningkatan. Sedangkan untuk kegiatan siswa dalam penerapan Pembelajaran 

Matematika Realistik pada pertemuan I perlu ditingkatkan karena dari 20 indikator, 5 

indikator belum dilaksanakan oleh siswa. Begitu pula pada pertemuan II dari 20 

indikator, 4 indikator belum terlaksana dengan baik. Akan tetapi, kegiatan siswa 

dengan penerapan Pembelajaran Matematika Realistik mengalami peningkatan pada 

pertemuan III yaitu dari 20 indikator, 18 indikator sudah terlaksana dalam kegiatan 

pembelajaran di kelas. Jadi, pada siklus I ini kegiatan guru ataupun kegiatan siswa 

dalam penerapan Pembelajaran Matematika Realistik sudah terlaksana dengan baik, 

terbukti dengan adanya peningkatan pada setiap pertemuannya.  

 

4.1.2.2 Pelaksanaan Tindakan Siklus I 

Pelaksanaan dan pengamatan pembelajaran dalam siklus I ini dilakukan 

sejumlah 3 kali pertemuan dengan alokasi waktu pada tiap pertemuan dua kali 35 

90% 

10% 

Ya Tidak
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menit atau 2 jam pelajaran serta sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP).  

1. Pertemuan Pertama 

Pertemuan I pada siklus I ini dilaksanakan pada hari kamis tanggal 28 

April 2016. Dalam kegiatan pembelajaran, kelas IV SD Negeri Kumpulrejo 01 

yang mengikuti proses pembelajaran adalah 26 siswa. Materi yang digunakan 

dalam pelaksanaan pembelajaran pada pertemuan pertama ini adalah 

penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Pelaksanaan tindakan menggunakan 

langkah-langkah Pembelajaran Matematika Realistik (PMR).  

a. Kegiatan Awal 

Sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), kegiatan awal 

pada pertemuan I ini yakni guru mengucapkan salam serta berdo’a, memeriksa 

kesiapan siswa dan memeriksa kehadiran siswa dalam mengikuti pembelajaran, 

serta guru beserta siswa membuat kesepakatan mengenai aturan pembelajaran. 

Melalui tanya jawab, guru mengingatkan kembali tentang materi sebelumnya. 

Siswa diberi motivasi oleh guru terkait pembelajaran yang akan berlangsung 

tentang pentingnya mempelajari penjumlahan pecahan. Guru memberikan 

apersepsi kepada siswa.  

1) Memahami Masalah Kontekstual 

Siswa diberikan permasalahan terkait dengan materi pembelajaran 

penjumlahan pecahan berpenyebut sama melalui soal cerita. Permasalahan yang 

diberikan oleh guru dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Siswa diberikan 

waktu untuk menyelesaikan pertanyaan dari guru. Guru menyampaikan materi 

yang akan dipelajari dan tujuan pembelajaran untuk kegiatan pembelajaran hari 

ini. Guru memberikan pertanyaan, “Apakah kalian pernah makan kue? Guru 

kemudian memberikan soal cerita sebagai awal permasalahan. “Ibu mempunyai 1 

potong kue yang besar. Kue tersebut dipotong menjadi 10 bagian yang sama 

besar. Pulang sekolah Tuning mengajak Dina ke rumahnya. Tuning memakan 4 

potong kue sedangkan Dina memakan 3 potong kue. Berapa bagian kue yang 
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dimakan Tuning dan Dina?” Siswa diberikan kesempatan oleh guru untuk 

bertanya jika ada hal yang belum dimengerti dan belum jelas terkait masalah 

kontekstual yang diberikan oleh guru.  

b. Kegiatan Inti 

1) Menyelesaikan Masalah Kontekstual 

Di dalam kelas dibentuk menjadi 5 kelompok yang terdiri dari 5-6 siswa 

setiap kelompoknya. Setiap kelompok mendapatkan 1 kotak “gethok kethek” 

yang berisi 20 potong setiap 1 kardusnya dan lembar kerja siswa. Guru 

memberikan kesempatan luas kepada siswa untuk berfikir dan bertindak menurut 

cara masing-masing dan guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing 

siswa dalam menemukan solusi atau cara yang tepat dalam menyelesaikan 

masalah tersebut. Setelah semua kelompok mendapatkan bahan dan lembar kerja 

siswa, guru meminta kepada semua kelompok untuk memakan “gethok kethek” 

yang telah dibagikan oleh guru. Kemudian guru memberikan pertanyaan “berapa 

potong gethok yang kalian makan?”. Agar mudah menjumlahkan gethok yang 

dimakan setiap kelompoknya, guru meminta siswa untuk menggambar “gethok 

kethek” di dalam lembar kerja siswa. Setelah menggambar, siswa kemudian 

menjumlahkan gethok yang dimakan setiap kelompoknya melalui gambar, guru 

meminta siswa untuk mengubah gambar gethok yang dimakan menjadi bilangan 

pecahan.  

2) Membandingkan Dan Mendiskusikan 

Setiap kelompok atau perwakilan kelompok memperesentasikan hasil 

pekerjaannya atau penyelesaian masalah dan alasan atas jawaban permasalahan 

di depan kelas. Kelompok yang lain menanggapi atas jawaban yang disampaikan 

kelompok penyaji. Guru memberikan penguatan terhadap jawaban setiap 

kelompok melalui tanya jawab membahas penyelesaian masalah yang mengacu 

dari penyajian hasil kerja kelompok penyaji, melalui makan gethok yang berupa 

makanan yang berkaitan dengan kehidupan nyata siswa dapat memahami 

penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Tetapi ada satu kelompok yang belum 
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tepat, karena gethok yang dimakan tidak sesuai dengan yang digambar dan 

ditulis di lembar kerja siswa. Mengacu pada penyelesaian jawaban siswa, guru 

dan siswa membuat penegasan atau kesimpulan cara menjumlahkan pecahan 

berpenyebut sama.  

Kembali pada pokok permasalahan pertama, guru meminta setiap 

kelompok untuk menyelesaikan kembali permasalahan kontekstual yang 

diberikan, setiap kelompok berdiskusi untuk menyelesaikan permasalahan yang 

diberikan, kemudian perwakilan kelompok mempresentasikan hasil 

pekerjaannya.  

c. Kegiatan Akhir 

1) Menarik Kesimpulan 

Guru memberikan penguatan terhadap jawaban setiap kelompok, mengacu 

pada penyelesaian jawaban guru bersama siswa membuat penegasan atau 

kesimpulan bagaimana cara menjumlahkan pecahan berpenyebut sama, setelah 

itu, guru memberikan variasi soal yang di kerjakan secara berkelompok dan 

berdiskusi kemudian dibahas bersama. Selanjutnya memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk bertanya tentang kesulitan yang mereka alami. Beberapa 

siswa tidak memperhatikan atau tidak mengikuti pembelajaran dengan seksama, 

sebagai contoh jika kegiatan pembelajaran berdiskusi maka tidak bekerja sama 

dengan baik.  

Guru bersama siswa mempertegas kembali atau menyimpulkan kembali 

bagaimana cara menjumlahkan pecahan berpenyebut sama, serta guru meminta 

siswa untuk mempelajari tentang materi selanjutnya.  

2. Pertemuan Kedua  

Pertemuan II pada siklus I ini dilaksanakan pada hari Jum’at, tanggal 29 

April 2016. Dalam kegiatan pembelajaran, kelas IV SD Negeri Kumpulrejo 01 

yang mengikuti proses pembelajaran adalah 26 siswa. Materi yang digunakan 

dalam pelaksanaan pembelajaran pada pertemuan kedua ini adalah penjumlahan 
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pecahan berpenyebut beda. Pelaksanaan tindakan menggunakan langkah-langkah 

Pembelajaran Matematika Realistik.  

a. Kegiatan Awal 

Sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), kegiatan awal 

pada pertemuan II ini yakni guru mengucapkan salam serta berdo’a, memeriksa 

kesiapan siswa dan memeriksa kehadiran dalam mengikuti pembelajaran, serta 

guru beserta siswa membuat kesepakatan mengenai aturan pembelajaran. Setelah 

itu melalui tanya jawab, guru mengingatkan kembali tentang materi sebelumnya. 

Siswa diberi motivasi oleh guru terkait pembelajaran yang akan berlangsung 

tentang pentingnya mempelajari penjumlahan pecahan. Guru memberika 

apersepsi kepada siswa.  

1) Memahami Masalah Kontekstual 

Siswa diberikan permasalahan terkait dengan materi pembelajaran 

penjumlahan pecahan berpenyebut beda melalui soal cerita. Permasalahan yang 

diberikan kepada siswa yang diberikan oleh guru dihubungkan dengan kehidupan 

sehari-hari. Siswa diberikan waktu untuk menyelesaikan pertanyaan dari guru. 

Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari dan tujuan pembelajaran untuk 

kegiatan pembelajaran hari ini. Guru memberikan pertanyaan, “Apakah kalian 

pernah membeli coklat?”. Guru memberikan soal cerita sebagai awal 

permasalahan,  “Ibu Fatimah membeli 
 

 
 batang coklat. Kemudian Ibu Fatimah 

membeli lagi 
 

  
 batang coklat. Berapakah batang coklat yang dimiliki Ibu 

Fatimah?” Siswa diberikan kesempatan oleh guru untuk bertanya jika ada hal 

yang belum dimengerti dan belum jelas terkait masalah kontekstual yang 

diberikan oleh guru.  

b. Kegiatan Inti 

1) Menyelesaikan Masalah Kontekstual 

Di dalam kelas dibentuk menjadi 5 kelompok yang terdiri dari 5-6 siswa 

setiap kelompoknya. Setiap kelompok mendapatkan 1 nampan “agar-agar” 
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beserta pisau dan lembar kerja siswa. Guru memberikan kesempatan luas kepada 

siswa untuk berfikir dan bertindak menurut cara masing-masing dan guru 

berperan sebagai fasilitator yang membimbing siswa dalam menemukan solusi 

atau cara yang tepat dalam menyelesaikan masalah tersebut. Setelah semua 

kelompok mendapatkan bahan dan lembar kerja siswa, guru meminta kepada 

semua kelompok untuk berbagi tugas, ada yang memotong “agar-agar”, ada yang 

menggambar di lembar kerja siswa yang diberikan oleh guru. Setelah selesai 

memotong dan menggambar, guru meminta setiap kelompok untuk memakan 

“agar-agar”. Kemudian guru memberikan pertanyaan “berapa potong agar-agar 

yang kalian makan?”. Agar mudah menjumlahkan agar-agar yang dimakan setiap 

kelompoknya, guru meminta siswa untuk menggambar bagian agar-agar yang 

dimakan di dalam lembar kerja siswa. Setelah menggambar, siswa kemudian 

menjumlahkan agar-agar yang dimakan setiap kelompoknya melalui gambar, 

guru meminta siswa untuk mengubah gambar agar-agar yang dimakan menjadi 

bilangan pecahan.  

2) Membandingkan Dan Mendiskusikan 

Setiap kelompok atau perwakilan kelompok memperesentasikan hasil 

pekerjaannya atau penyelesaian masalah dan alasan atas jawaban permasalahan 

di depan kelas. Kelompok yang lain menanggapi atas jawaban yang disampaikan 

kelompok penyaji. Guru memberikan penguatan terhadap jawaban setiap 

kelompok melalui tanya jawab membahas penyelesaian masalah yang mengacu 

dari penyajian hasil kerja kelompok penyaji, melalui makan agar-agar yang 

berupa makanan yang berkaitan dengan kehidupan nyata siswa dapat memahami 

penjumlahan pecahan berpenyebut beda. Mengacu pada penyelesaian jawaban 

siswa, guru dan siswa membuat penegasan atau kesimpulan cara menjumlahkan 

pecahan berpenyebut beda.  

Kembali pada pokok permasalahan pertama, guru meminta setiap 

kelompok untuk menyelesaikan kembali permasalahan kontekstual yang 

diberikan. Setiap kelompok berdiskusi untuk menyelesaikan permasalahan yang 



96 
 

 
 

diberikan, kemudian perwakilan kelompok mempresentasikan hasil 

pekerjaannya.  

c. Kegiatan Akhir 

1) Menarik Kesimpulan 

Guru memberikan penguatan terhadap jawaban setiap kelompok, mengacu 

pada penyelesaian jawaban guru bersama siswa membuat penegasan atau 

kesimpulan bagaimana cara menjumlahkan pecahan berpenyebut sama, setelah 

itu, guru memberikan variasi soal yang di kerjakan secara berkelompok dan 

berdiskusi kemudian dibahas bersama. Selanjutnya memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk bertanya tentang kesulitan yang mereka alami. Beberapa 

siswa tidak memperhatikan atau tidak mengikuti pembelajaran dengan seksama, 

sebagai contoh jika kegiatan pembelajaran berdiskusi maka tidak bekerja sama 

dengan baik.  

Guru bersama siswa mempertegas kembali atau menyimpulkan kembali 

bagaimana cara menjumlahkan pecahan berpenyebut beda, serta guru meminta 

siswa untuk mempelajari tentang materi selanjutnya.  

3. Pertemuan Ketiga 

Pertemuan III pada siklus I ini dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 30 

April 2016. Dalam kegiatan pembelajaran, kelas IV SD Negeri Kumpulrejo 01 

yang mengikuti proses pembelajaran adalah 26 siswa. Materi yang digunakan 

dalam pelaksanaan pembelajaran pada pertemuan ketiga ini adalah penjumlahan 

pecahan campuran. Pelaksanaan tindakan menggunakan langkah-langkah model 

Pembelajaran Matematika Realistik.  

a. Kegiatan Awal 

Sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), kegiatan awal 

pada pertemuan III ini yakni guru mengucapkan salam serta berdo’a, memeriksa 

kesiapan siswa dan memeriksa kehadiran siswa dalam mengikuti pembelajaran, 

serta guru beserta siswa membuat kesepakatan mengenai aturan pembelajaran. 

Setelah itu melalui tanya jawab, guru mengingatkan kembali tentang materi 
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sebelumnya. Siswa diberi motivasi oleh guru terkait pembelajaran yang akan 

berlangsung tentang pentingnya mempelajari penjumlahan pecahan.  

a) Memahami Masalah Kontekstual 

Siswa diberikan permasalahan terkait dengan materi pembelajaran 

penjumlahan pecahan campuran melalui soal cerita. Permasalahan yang 

diberikan kepada siswa yang diberikan dari guru dihubungkan dengan kehidupan 

sehari-hari. Siswa diberikan waktu untuk menyelesaikan pertanyaan dari guru. 

Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari dan tujuan pembelajaran untuk 

kegiatan pembelajaran hari ini. Guru memberikan soal cerita sebagai 

permasalahan awal, “Ibu Tatik membeli 2 
 

 
 potong pizza, karena masih kurang 

maka Ibu Tatik membeli lagi 3
 

 
 potong pizza. Jadi, berapa potong jumlah pizza 

yang dimiliki Ibu Tatik?” Siswa diberikan kesempatan oleh guru untuk bertanya 

jika ada hal yang belum dimengerti dan belum jelas terkait masalah kontekstual 

yang diberikan oleh guru.  

b. Kegiatan Inti 

a) Menyelesaikan Masalah Kontekstual 

Di dalam kelas dibentuk menjadi 5 kelompok yang terdiri dari 5-6 siswa 

setiap kelompoknya. Setiap kelompok mendapatkan gambar “pizza” untuk 

mempermudah dalam menyelesaiakan masalah kontekstual yang diberikan oleh 

guru dan lembar kerja siswa. Guru memberikan kesempatan luas kepada siswa 

untuk berfikir dan bertindak menurut cara masing-masing dan guru berperan 

sebagai fasilitator yang membimbing siswa dalam menemukan solusi atau cara 

yang tepat dalam menyelesaikan masalah tersebut. Setelah semua kelompok 

mendapatkan bahan dan lembar kerja siswa, guru menjelaskan pecahan 

campuran dengan memperagakan bangun datar yang diarsir agar proses 

penggabungan pecahan campuran yang terjadi dapat dipahami oleg siswa. Agar 

mudah menjumlahkan pecahan campuran, guru meminta siswa untuk 

menggambar “pizza” di dalam lembar kerja siswa. Setelah menggambar, siswa 
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kemudian menjumlahkan “pizza” yang dibeli oleh ibu Tatik. Guru meminta 

siswa untuk mengubah gambar pizza yang dibeli menjadi bilangan pecahan.  

b) Membandingkan Dan Mendiskusikan 

Setiap kelompok atau perwakilan kelompok memperesentasikan hasil 

pekerjaannya atau penyelesaian masalah dan alasan atas jawaban 

permasalahan di depan kelas. Kelompok yang lain menanggapi atas jawaban 

yang disampaikan kelompok penyaji. Guru memberikan penguatan terhadap 

jawaban setiap kelompok melalui tanya jawab membahas penyelesaian 

masalah yang mengacu dari penyajian hasil kerja kelompok penyaji, melalui 

gambar yang berupa makanan yang berkaitan dengan kehidupan nyata siswa 

dapat memahami penjumlahan pecahan campuran.  

Mengacu pada penyelesaian jawaban siswa, guru dan siswa membuat 

penegasan atau kesimpulan cara menjumlahkan pecahan campuran. Guru 

memberikan variasi soal cerita mengenai pecahan campuran untuk 

didiskusikan bersama kelompok kemudian dipresentasikan di depan kelas. 

Setiap kelompok berdiskusi untuk menyelesaikan permasalahan yang 

diberikan, kemudian perwakilan kelompok mempresentasikan hasil 

pekerjaannya.  

c. Kegiatan Akhir 

a) Menarik Kesimpulan 

Guru memberikan penguatan terhadap jawaban setiap kelompok, mengacu 

pada penyelesaian jawaban guru bersama siswa membuat penegasan atau 

kesimpulan bagaimana cara menjumlahkan pecahan campuran, setelah itu. 

Selanjutnya memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang 

kesulitan yang mereka alami. Beberapa siswa tidak memperhatikan atau tidak 

mengikuti pembelajaran dengan seksama, sebagai contoh jika kegiatan 

pembelajaran berdiskusi maka tidak bekerja sama dengan baik. Guru bersama 

siswa mempertegas kembali atau menyimpulkan kembali bagaimana cara 
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menjumlahkan pecahan berpenyebut sama, serta guru meminta siswa untuk 

mempelajari tentang materi selanjutnya.  

Bersamaan dengan tindakan pada pertemuan III, dilakukan pula pengamatan 

terhadap langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang terdapat pada lembar 

observasi. Berdasarkan lembar observasi tersebut, langkah-langkah kegiatan 

pembelajaran sudah sesuai dengan perencanaan. Hal ini menunjukkan bahwa 

indikator proses telah tercapai dan kegiatan pembelajaran sudah baik.  

Selain mengamati proses atau kegiatan belajar mengajar di kelas, peneliti juga 

mengamati perilaku siswa atau sikap siswa terutama tentang motivasi belajar siswa 

terhadap pembelajaran matematika dengan penerapan Pembelajaran Matematika 

Realistik yang telah dilakukan. Pengamatan dengan siswa dilakukan ketika kegiatan 

belajar mengajar berlangsung, namun setelah proses pembelajaran telah selesai, siswa 

diminta untuk mengisi lembar angket tentang kegiatan pembelajaran matematika 

dengan penerapan Pembelajaran Matematika Realistik. Dari lembar angket yang diisi 

oleh siswa, peneliti dapat mengetahui seberapa tinggi motivasi belajar siswa terhadap 

pelajaran matematika dengan penerapan Pembelajaran Matematika Realistik.  

Untuk mengukur hasil belajar siswa peneliti menggunakan soal evaluasi diakhir 

pertemuan ketiga ini. Hal bertujuan seberapa meningkatnya keberhasilan dalam 

proses kegiatan belajar mengajar dengan penerapan Pembelajaran Matematika 

Realistik.  

 

4.1.2.3 Hasil Tindakan Siklus I 

Hasil tindakan pada siklus I diperoleh dari hasil observasi terhadap motivasi 

dan hasil belajar Matematika kelas IV SD Negeri Kumpulrejo 01 dengan penerapan 

Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) oleh guru.  

1. Hasil Motivasi Belajar Matematika Siswa Siklus I 

Untuk mengetahui motivasi belajar siswa pada mata pelajaran matematika guru 

menerapkan pembelajaran menggunakan Pembelajaran Matematika Realistik. hal ini 

dilakukan selama pertemuan I, pertemuan II dan pertemuan III, diakhir pertemuan III 
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bersamaan dengan evaluasi pembelajaran guru memberika lembar angket yang berisi 

pernyataan-pernyataan yang mengacu pada motivasi belajar siswa. Untuk mengukur 

keberhasilan penerapan Pembelajaran Matematika Realistik terhadap motivasi belajar 

siswa, guru menggunaka lembar angket yang diukur dengan skala likert yang berisi 

pernyataan positif dengan kategori sangat setuju (4), setuju (3), tidak setuju (2) dan 

sangat tidak setuju (1). Indikator yang diambil oleh guru adalah dengan mengambil 

faktor motivasi yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik, serta dikembangkan 

menjadi 25 pernyataan.  

Tabel 27 

Rekap Hasil Angket Motivasi Belajar Siswa Siklus I 

Nilai  Frekuensi  Persentase (%) Kategori Kinerja 

25 – 44 1 4% Rendah 

45 – 64 8 31% Sedang  

65 – 84 12 46% Tinggi  

85 - 104 5 19% Sangat tinggi 

Jumlah  26 100%  

 

Berdasrkan tabel 27 mengenai rekap angket motivasi belajar siswa pada mata 

pelajaran matematika siklus I mengalami peningkatan dibandingkan pada pra siklus. 

Pada siklus I kategori rendah dengan skor 25 – 44 terdapat 1 siswa dengan persentase 

4%. Kategori sedang dengan skor 45 – 64 terdapat 8 siswa dengan persentase 31%. 

Kategori tinggi dengan skor 65 – 84 terdapat 12 siswa dengan persentase 46% dan 

pada kategori sangat tinggi dengan skor 85 – 104 terdapat 5 siswa dengan persentase 

19%.  

Untuk lebih jelasnya mengenai rekap hasil angket motivasi belajar siswa pada 

mata pelajaran matematika siklus I ini, maka disajikan diagram batang yang tertera 

sebagai berikut: 
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Gambar 9. Rekap Hasil Angket Motivasi Belajar Siswa 

Berdasarkan gambar 9 mengenai rekap hasil angket motivasi belajar siswa pada mata 

pelajaran matematika siklus I dengan penerapan Pembelajaran Matematika Realistik 

dapat diketahui bahwa paling banyak siswa yang berada pada kategori tinggi. Agar 

lebih jelas mengenai persentase motivasi belajar siswa dari masing-masing kategori, 

maka akan disajikan diagram lingkaran di bawah ini: 

 

Gambar 10. Persentase Motivasi Belajar Siswa Siklus I 
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Berdasarkan gambar 10 mengenai motivasi belajar siswa pada mata pelajaran 

matematika siklus I terlihat bahwa ada 4% siswa berada pada kategori redah, 31% 

siswa berada pada kategori sedang, 46% siswa berada pada kategori tinggi dan 19% 

siswa berada pada kategori sangat tinggi. Maka dapat disimpulkan bahwa penerapan 

Pembelajaran Matematika Realistik untuk meningkatkan motivasi belajar siswa pada 

mata pelajaran matematika pada siklus I ini belum mencapai indikator kinerja, karena 

hanya 46% siswa berada pada kategori tinggi dan 19% siswa pada kategori sangat 

tinggi. Sedangkan perolehan indikator kinerja pada motivasi belajar matematika 

minimal 80% siswa berada pada kategori keaktifan tinggi atau sangat tinggi.  

 

2. Hasil Belajar Matematika 

Setelah pelaksanaan tindakan dan observasi pada siklus I dengan menerapkan 

Pembelajaran Matematika Realistik selesai, maka dilaksanakan evaluasi untuk 

mengetahui pencapaian hasil belajar yang diperoleh dari masing-masing siswa, 

apakah sudah mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) atau belum mencapai 

KKM. Pencapaian hasil belajar diperoleh dari rata-rata penilaian pengetahuan 

(kognitif) yang berupa soal evaluasi. Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) pada mata 

pelajaran Matematika SD Negeri Kumpulrejo 01 adalah 65. Untuk mengukur 

keberhasilan penerapan Pembelajaran Matematika Realistik dalam meningkatkan 

hasil belajar Matematika menggunakan soal evaluasi yang diujikan kepada siswa 

pada siklus I pertemuan III untuk mengukur pengetahuan siswa terhadap penerapan 

Pembelajaran Matematika Realistik pada mata pelajaran Matematika. Soal evaluasi 

berbentuk uraian dengan jumlah soal 5 uraian yang sudah diuji tingkat validitas dan 

reliabilitasnya serta tingkat kesukarannya. 
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Berikut disajikan tabel mengenai rekap hasil penilaian siswa siklus I 

Tabel 28 

Rekap Hasil Penilaian Siswa Siklus I 

Nilai Frekuensi Persentase (%) 

36 – 44 3 11 % 

45 – 53 2 8 % 

54 – 62 2 8 % 

63 – 71 5 19 % 

72 - 80 13 50 % 

81 - 89 1 4 % 

Jumlah 26 100 % 

Rata-rata 65.38 

Nilai tertinggi 84 

Nilai terendah 36 

 

Berdasarkan tabel 28 dapat dilihat dari 26 siswa kelas IV SD Negeri 

Kumpulrejo 01 yang mencapai ketuntasan belajar atau memenuhi KKM (65) adalah 

sebanyak 18 siswa dengan persentase 69%, sedangkan siswa yang belum memenuhi 

KKM sebanyak 8 siswa dengan persentase 31%, yang dapat diuraikan jumlah siswa 

yang mendapat nilai antara 36 -  44 sejumlah 3 siswa, nilai antara 45 - 53 sejumlah 2 

siswa, nilai antara 54 - 62 sejumlah 2 siswa, nilai antara 63 - 71 sejumlah 5 siswa, 

nilai antara 72 - 80 sejumlah 13 siswa, nilai antara 81 – 89 sejumlah 1 siswa. Dengan 

nilai tertinggi 84 dan nilai terendah 36 dan rata-rata nilai pada siklus I ini adalah 

65.38. Untuk lebih jelasnya data nilai pada tabel 10 dapat dilihat pada gambar 1 

sebagai berikut: 



104 
 

 
 

 
Gambar 11 

Hasil Belajar Matematika Siklus I 

 

Dari data mengenai hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika siklus I, 

kemudian peneliti melakukan analisis mengenai ketuntasan hasil belajar siswa pada 

mata pelajaran matematika siklus I yang tertera pada tabel berikut ini: 

Tabel 29 

Ketuntasan Hasil Belajar Siswa Siklus I 

Kategori  Keterangan  Frekuensi  Persentase (%) 

Tuntas  ≥ 65 18 69 % 

Tidak tuntas  < 65 8 31 % 

Jumlah  26 100 % 

Rata-rata 65.38 

Nilai tertinggi 84 

Nilai terendah  36 

 

Dari tabel 29 Menunjukkan bahwa sebagian besar siswa kelas IV SD Negeri 

Kumpulrejo 01 sudah mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), yakni 18 dari 

26 siswa sudah mencapai KKM atau dengan persentase 69%. Sedangkan ada 8 dari 

26 siswa yang belum mencapai KKM atau dengan persentase 31%. Rata-rata hasil 

belajar Matematika pada siklus I ini adalah 65.38. Siklus I ini nilai tertinggi pada 
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mata pelajaran matematika dengan penerapan Pembelajaran Matematika Realistik 

mencapai 84 dan nilai terendah 36. Berdasarkan ketuntasan hasil belajar Matematika 

siswa kelas IV SD Negeri Kumpulrejo 01 siklus I pada tabel 10 dapat digambarkan 

dalam diagram lingkaran sebagai berikut: 

 
Gambar 12. Persentase Ketuntasan Hasil Belajar Matematika Siklus I 

 

4.1.2.4 Refleksi Siklus I 

Berdasarkan hasil pelaksanaan pembelajaran pada siklus I dari pertemuan 

pertama, kedua, dan ketiga maka selanjutnya diadakan refleksi atas pelaksanaan 

tindakan pembelajaran siklus I. Hasil refleksi diambil dari hasil observasi yang 

dilaksanakan pada siklus I. Refleksi ini digunakan sebagai bahan perbaikan dengan 

membadingkan hasil tindakan selama proses pembelajaran. Selain itu kegiatan 

refleksi juga dilakukan untuk mengetahui manfaat dari tindakan dengan penerapan 

Pembelajaran matematika Realistik, kegiatan refleksi juga dimaksudkan untuk 

mengetahui kekurangan dan kelebihan dari pelaksanaan tindakan pembelajaran yang 

dilakukan. Dengan melaksanakan kegiatan dengan penerapan Pembelajaran 

Matematika Realistik dapat memperoleh pengalaman dan wawasan yang baru di 

dalam pembelajaran. Selain itu guru juga merasa lebih mudah dalam mengajar 

khususnya di dalam menyampaikan materi pelajaran kepada siswa. Sementara itu, 

bagi siswa dengan kegiatan melakukan percobaan secara langsung dengan penerapan 

69% 

31% 

Tuntas Tidak tuntas
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Pembelajaran Matematika Realistik siswa merasa suasana pembelajaran lebih 

menyenangkan dan tidak membosankan lagi. Siswa tidak harus selalu mendengarkan 

penjelasan guru dengan ceramah. Kegiatan diskusi kelompok dan kerjasama 

melakukan percobaan secara langsung  yang dilakukan antar siswa dalam kegiatan 

belajar menjadikan materi pembelajaran dapat dipahami dengan mudah oleh siswa, 

menggunakan cara unik dan berbeda dengan melalui praktek secara langsung dengan 

media nyata yang berada di sekitar lingkungan siswa. Hal tersebut menjadikan diri 

siswa bersemangat atau termotivasi untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar. 

Berdasarkan hasil yang sudah dianalisis pada data observasi kegiatan guru belum 

melakukan semua langkah-langkah sesuai sintak. Untuk observasi kegiatan pada 

siswa juga mengalami hal yang sama yaitu belum melakukan semua langkah-langkah 

sesuai sintak. 

Dari hasil observasi yang dilakukan pada pelaksanaan tindakan siklus I dapat 

diketahui beberapa kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaan dengan penerapan 

Pembelajaran Matematika Realistik. Kekurangan yang ditemui selama tindakan 

pembelajaran menjadikan proses pembelajaran yang berlangsung menjadi kurang 

masikmal. Kelebihan dan kekurangan tersebut diantaranya: 

1. Kelebihan  

a. Rancangan pembelajaran sudah tersusun dengan baik terlihat dari beberapa 

aspek yang sudah mengalami peningkatan walaupun peningkatan tersebut 

belum mencapai maksimal. 

b. Kegiatan pembelajaran nampak lebih menarik, antusias siswa untuk mengikuti 

pembelajaran lebih meningkat dengan penerapan Pembelajaran Matematika 

Realistik. 

c. Keterlibatan siswa dalam pembelajaran semakin bertambah. 

d. Kondisi pembelajaran yang terbentuk lebih baik, dominasi guru dalam 

pembelajaran berkurang terlihat dari peningkatan aspek guru dalam 

mengorganisasikan dalam kegiatan  percobaan secara langsung dalam 

menemukan konsep pecahan, sehingga guru sudah tidak mendominasi 
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pembelajaran dengan ceramah terus menerus tetapi pembelajaran lebih terarah 

kepada aktivitas siswa dalam Pembelajaran Matematika Realistik. 

2. Kekurangan  

a. Ketika kegiatan refleksi berlangsung siswa masih kebingungan dengan apa 

yang guru sampaikan. 

b. Penerapan Pembelajaran Matematika Realistik belum terbiasa dilaksanakan 

oleh siswa, sehingga pada awal-awal proses pembelajaran berlangsung siswa 

masih bingung dan merasa canggung di dalam proses pembelajaran. 

c. Beberapa siswa masih malu-malu dan kurang aktif dalam menyampaikan 

gagasan atau pendapat. 

d. Masih ada beberapa siswa yang belum bekerjasama secara optimal dalam 

kegiatan. 

3. Perbaikan dalam mengatasi kekurangan 

a. Siswa dilihat untuk kerjasama dengan teman, dan memiliki tanggung jawab 

yang sama saat belajar secara berkelompok. 

b. Siswa dilatih berani menyampaikan pendapatnya dan mengoreksi temannya 

jika ada yang salah. 

c. Setiap pertemuan pembelajaran guru harus ingat untuk menyampaikan 

pembelajaran. 

d. Guru membimbing siswa atau mengarahkan siswa saat pembelajaran 

berlangsung. 

e. Siswa yang lebih mampu dalam belajar, membantu temanya dalam kelompok 

jika temanya kurang paham, sehingga adanya kerjasama yang baik dalam satu 

kelompok. 
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4.2 Deskripsi Siklus II 

Pada deskripsi siklus II ini, menguraikan tentang tahap perencanaan, 

pelaksanaan tindakan dan pelaksanaan observasi, hasil tindakan dan refleksi pada 

siklus II. Kegiatan pembelajaran pada siklus II ini dibagi menjadi tiga kali pertemuan, 

masing-masing pertemuan berlangsung selama dua kali 35 menit. Pelaksanaan siklus 

II dilaksanakan berdasarkan hasil refleksi siklus I. 

4.2.1 Rencana Tindakan Siklus II 

Persiapan yang dilakukan peneliti untuk melaksanakan siklus II ini agar 

efektifitas pembelajaran dapat meningkat dibanding pada siklus I adalah melihat dan 

menelaah hasil refleksi siklus I. Mencari alternatif untuk memperbaiki kekurangan-

kekurangan dan mempertahankan bahkan meningkatkan kelebihan pada siklus I. 

Selanjutnya menelaah materi pembelajaran Matematika kelas IV yaitu dengan 

mengkaji indikator-indikatornya. Mencari sumber belajar yang sesuai dengan tujuan 

pembelajaran. Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) sesuai dengan 

indikator dan tujuan yang telah dikaji. Menyiapkan alat peraga yang akan digunakan 

saat pembelajaran berlangsung yaitu nampan, permen, agar-agar, pisau. Menyiapkan 

lembar observasi untuk menilai pelaksanaan pembelajaran, dan yang terakhir 

menyiapkan alat evaluasi dan lembar angket motivasi belajar. 

Pada pertemuan pertama, sebelum melakukan kegiatan pembelajaran penulis 

bersama guru kelas IV SD N Kumpulrejo 01 berdiskusi mengenai materi pelajaran 

yang akan diajarkan dengan menerapkan Pembelajaran Matematika Realistik. Standar 

kompetensi yang diambil untuk siklus II adalah 6, menggunakan pecahan dalam 

pemecahan masalah dengan kompetensi dasar 6.4 mengurangkan pecahan. Pada 

standar kompetensi dan kompetensi dasar tersebut, penulis mengambil indikator yang 

digunakan adalah mampu menyelesaikan masalah kontekstual tentang pengurangan 

pecahan berpenyebut sama dan mampu menghitung hasil pengurangan pecahan 

berpenyebut sama. Untuk pertemuan pertama ini, penulis mempersiapkan media yang 

berhubungan langsung dengan kehidupan sehari-hari peserta didik yang berupa 

makanan yaitu “permen” untuk mendukung penerapan Pembelajaran Matematika 
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Realistik serta penulis juga mempersiapkan RPP, lembar observasi, lembar kerja 

siswa. 

Pada pertemuan yang kedua, indikator yang digunakan adalah  mampu 

menyelesaikan masalah kontekstual tentang pengurangan pecahan berpenyebut beda 

dan mampu menghitung hasil pengurangan pecahan berpenyebut beda. Penulis 

mempersiapkan media yang berhubungan dengan kehidupan peserta didik yaitu 

makanan “agar-agar” yang mendukung penerapan Pembelajaran Matematika 

Realistik serta penulis juga mempersiapkan RPP, lembar observasi, lembar kerja 

siswa. 

Pertemuan ketiga indikator yang digunakan adalah mampu menyelesaikan 

masalah kontekstual tentang pengurangan pecahan campuran dan mampu menghitung 

hasil pengurangan pecahan campuran. Penulis mempersiapkan media gambar “tepung 

terigu” untuk mendukung penerapan Pembelajaran Matematika Realistik serta penulis 

juga mempersiapkan RPP, lembar observasi, lembar kerja siswa, lembar angket dan 

soal evaluasi siklus II. 

Setelah merancang perencanaan yang akan dilakukan, langkah-langkah 

pembelajaran yang dirancang disesuaikan dengan langkah-langkah atau sintaks 

Pembelajaran Matematika Realistik. Untuk mengetahui penerapannya di kelas, yang 

dilakukan peneliti adalah mempersiapkan lembar observasi yang berfungsi sebagai 

lembar untuk mengamati lebih jelas kesesuaian tindakan yang dilakukan di kelas saat 

penerapan Pembelajaran Matematika Realistik berlangsung. Di dalam lembar 

observasi tersebut terdapat dua kolom yakni “ya” jika tindakan yang dilakukan dalam 

kegiatan belajar mengajar sesuai langkah pembelajaran yang sesuai dengan 

Pembelajaran Matematika Realistik, serta “tidak” jika langkah pembelajaran tersebut 

tidak dilakukan atau diimplementasikan di dalam kelas saat proses pembelajaran 

berlangsung. 

Indikator yang digunakan untuk mengukur motivasi belajar serta hasil belajar 

siswa harus disesuaikan dengan instrumen yang dibutuhkan. Untuk mengukur 

motivasi belajar peneliti menggunakan lembar angket dengan instrument yang 
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dibutuhkan yang disesuaikan dengan indikator serta untuk mengukur hasil belajar 

siswa menggunakan soal evaluasi. 

 

4.2.2 Pelaksanaan Observasi Dan Tindakan Siklus II 

4.2.2.1 Pelaksanaan Observasi Siklus II 

Pelaksanaan observasi siklus II ini dilakukan pada pertemuan pertama, kedua 

dan ketiga. Hal ini dikarenakan pertemuan pertama, kedua dan ketiga dilaksanakan 

proses pembelajaran sesuai dengan lembar observasi yang mengacu pada langkah-

langkah Pembelajaran Matematika Realistik. Observasi pada siklus II ini meliputi 

observasi terhadap kegiatan guru dan kegiatan siswa. Secara rinci hasil dari observasi 

terhadap kegiatan guru dan kegiatan siswa dijelaskan sebagai berikut: 

a. Observasi Terhadap Kegiatan Guru 

Observasi terhadap kegiatan guru dalam penerapan Pembelajaran Matematika 

Realistik dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Hasil dari observasi 

terhadap kegiatan guru pada siklus II selama kegiatan belajar mengajar berlangsung 

dalam menerapkan Pembelajaran Matematika Realistik sudah terlaksana dengan baik. 

Hasil rekapitulasi observasi kegiatan guru pada Siklus II dapat dilihat pada tabel 

berikut ini: 

Tabel 30 

Hasil Keterlaksanaan Kegiatan Guru Dengan Penerapan Pembelajaran 

Matematika Realistik Siklus II 

Sinta

k 

PMR 

Aspek Indikator 
Pertemuan I Pertemuan II Pertemuan III 

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak 

 

Pra 

Pembel

ajaran 

1) Mempersiapkan 

perlengkapan 

pembelajaran atau 

alat peraga yang 

digunakan selama 

proses pembelajaran. 

√  √  √  

2) Memeriksa kesiapan 

siswa. 
 √  √ √  

Mem

aham

i 

Kegiata

n Awal 

3) Melakukan apersepsi 

untuk memulai 

kegiatan 

√  √  √  
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Sinta

k 

PMR 

Aspek Indikator 
Pertemuan I Pertemuan II Pertemuan III 

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak 

Masa

lah 

Kont

ekstu

al 

pembelajaran. 

4) Memberikan 

motivasi kepada 

siswa sebelum 

memulai 

pembelajaran. 

√  √  √  

5) Guru mengorganisir 

siswa ke dalam 

kelompok-kelompok. 

√  √  √  

6) Guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai. 

√  √  √  

7) Guru menyampaikan 

aturan pembelajaran 

yang telah disepakati. 

√  √  √  

8) Guru memberikan 

masalah kontekstual. 
√  √  √  

Meny

elesai

kan 

Masa

lah 

Kont

ekstu

al 

 

Kegiata

n Inti 

9) Guru menyampaikan 

materi pembelajaran. 
√  √  √  

10) Guru menanyakan 

materi yang belum 

dipahami siswa. 

√  √  √  

11) Guru membimbing 

siswa dalam kegiatan 

diskusi, mengawasi 

aktivitas siswa dalam 

pelaksanaan diskusi. 

√  √  √  

Mem

bandi

ngka

n Dan 

Mend

iskusi

kan 

Jawa

ban 

12) Guru meminta siswa 

dalam setiap 

kelompoknya untuk 

mempresentasikan 

hasil diskusi. 

√  √  √  

13) Guru mempertegas 

kembali konsep 

materi pecahan. 

√  √  √  

14) Guru 

mengulangi/menjelas

kan kembali materi 

yang sekiranya 

belum dipahami 

siswa. 

√  √  √  

15) Guru memberikan 

penghargaan kepada 

siswa. 

√  √  √  

 

 
Kegiata

n Akhir 

16) Guru menyimpulkan 

materi yang sudah 
√  √  √  
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Sinta

k 

PMR 

Aspek Indikator 
Pertemuan I Pertemuan II Pertemuan III 

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak 

Mena

rik 

Kesi

mpul

an 

dipelajari. 

17) Melakukan refleksi 

terhadap aktivitas 

pembelajaran. 

√  √  √  

18) Guru menyampaikan 

materi yang akan 

diajarkan untuk 

pertemuan berikutnya. 

√  √  √  

19) Guru merencanakan 

kegiatan tindak lanjut 

untuk kegiatan 

pembelajaran yang 

selanjutnya. 

 √ √  √  

20) Guru menutup 

pelajaran dengan 

salam penutup. 

√  √  √  

Jumlah 18 2 19 1 20 0 

Presentase 90% 10% 95% 5% 100% 0% 

 

Hasil observasi kegiatan guru pada siklus II pertemuan I dalam menerapkan 

Pembelajaran Matematika Realistik pada mata pelajaran Matematika kelas IV SD 

Negeri Kumpulrejo 01 menunjukkan bahwa hasil observasi kegiatan guru terhadap 

Pembelajaran Matematika Realistik pada siklus II pertemuan I terdapat 20 indikator 

pada kegiatan dengan penerapan Pembelajaran Matematika Realistik , terdapat 2 

indikator yang belum terlaksana dengan baik dan perlu ditingkatkan oleh guru yaitu 

memeriksa kesiapan siswa, serta guru belum merencanakan kegiatan tindak lanjut. 

Berdasarkan lembar observasi tersebut, langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang 

sesuai dengan sintak mencapai 90% atau sebanyak 18 indikator dari 20 indikator 

sesuai tindakan yang dilakukan di kelas.  
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Gambar 13. Hasil Observasi Guru Siklus II Pertemuan I 

Berdasarkan tabel 13 hasil observasi kegiatan guru pada siklus II pertemuan II 

mengalami peningkatan dibandingkan pertemuan I dari 20 indikator 19 indikator 

sudah terlaksana. Berdasarkan lembar observasi tersebut, langkah-langkah kegiatan 

pembelajaran dengan penerapan Pembelajaran Matematika Realistik mencapai 95% 

atau sebanyak 19 indikator dari 20 indikator sudah sesuai dengan tindakan yang 

dilakukan di kelas. Kegiatan guru yang belum terlaksana adalah guru belum 

sepenuhnya memeriksa kesiapan siswa.  

 

Gambar 14. Hasil Observasi Guru Siklus II Pertemuan II 

90% 

10% 

Ya Tidak

95% 

5% 

Ya Tidak
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Berdasarkan gambar 14 pobservasi kegiatan guru, pada pertemuan ketiga ini 

seluruh indikator kinerja terlaksana dengan baik. Semua kegiatan yang berdasarkan 

langkah-langkah penerapan Pembelajaran Matematika Realistik sudah sepenuhnya 

dilakukan pada siklus II pertemuan III ini.  

 

Gambar 15. Hasil Observasi Guru Siklus II Pertemuan III 

 

b. Observasi Terhadap Kegiatan Siswa 

Selain melakukan observasi terhadap kegiatan guru dalam penerapan 

Pembelajaran Matematika Realistik, peneliti juga melakukan observasi terhadap 

kegiatan siswa dalam penerapan Pembelajaran Matematika Realistik. Hasil observasi 

terhadap kegiatan belajar siswa kelas IV SD Negeri Kumpulrejo 01 pada kegiatan 

belajar dengan penerapan Pembelajaran Matematika Realistik siklus II dapat dilihat 

pada tabel 4.2 berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

100% 

0% 

Ya Tidak
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Tabel 31 

Hasil Keterlaksanaan Kegiatan Siswa Dengan Penerapan Pembelajaran 

Matematika Realistik Siklus II  

Sintak 

PMR 
Aspek Indikator 

Pertemuan I Pertemuan II Pertemuan III 

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak 

 

Pra 

Pembel

ajaran 

1) Menyiapkan 

perlengkapan 

pembelajaran (buku dan 

alat tulis) yang akan 

digunakan selama 

kegiatan pembelajaran. 

√  √  √  

2) Kesiapan siswa dalam 

menerima materi 

pelajaran. 
 √  √  √ 

Memah

ami 

Masala

h 

Kontek

stual 

Kegiata

n Awal 

3) Siswa menyimak tujuan 

pembelajaran dan 

motivasi belajar yang 

disampaikan oleh guru. 

 √  √ √  

4) Siswa menanggapi 

apersepsi yang 

disampaikan dan 

menjawab dengan 

antusias apersepsi dari 

guru. 

√   √ √  

5) Siswa mengkondisikan 

dirinya untuk 

berkelompok sesuai 

perintah guru. 

√  √  √  

6) Siswa melakukan 

aturan yang sudah 

disepakati.   
√  √  √  

Menyel

esaikan 

Masala

h 

Kontek

stual 

 

Kegiata

n Inti 

7) Siswa merespon 

permasalahan yang 

diberikan guru. 
√  √  √  

8) Siswa mencari jawaban 

permasalahan yang 

diberikan guru. 
√  √  √  

9) Siswa menyimak  

materi pembelajaran 

yang dijelaskan oleh 

guru. 

√  √  √  

10) Siswa berpartisipasi 

dalam kerja kelompok. 
√  √  √  

11) Siswa berkonsentrasi 

selama pembelajaran 

berlangsung. 
√  √  √  
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Sintak 

PMR 
Aspek Indikator 

Pertemuan I Pertemuan II Pertemuan III 

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak 

12) Siswa bekerjasama, 

toleransi, dan teliti 

dalam berkelompok. 
√  √  √  

13) Dalam berdiskusi, 

siswa mampu 

menyampaikan 

pendapat dengan baik. 

√  √  √  

14) Siswa aktif bertanya 

dan menjawab dengan 

jelas selama proses 

pembelajaran. 

√  √  √  

Memba

ndingk

an Dan 

Mendis

kusikan 

Jawaba

n 

15) Siswa menyampaikan 

hasil diskusi di depan 

kelas. 
√  √  √  

16) Siswa memberikan 

pembahasan mengenai 

jawaban yang 

disampaikan kelompok 

lain. 

√  √  √  

17) Siswa memiliki 

motivasi yang tinggi 

saat melaksanakan 

kegiatan pembelajaran. 

√  √  √  

Menari

k 

Kesimp

ulan 

Kegiata

n Akhir 

18) Membuat kesimpulan 

dengan bimbingan 

guru. 
√  √  √  

19) Siswa melakukan 

refleksi terhadap 

aktivitas dan hasil 

diskusi yang sudah 

dijalankan. 

√  √  √  

20) Siswa merencanakan 

kegiatan tindak lanjut 

untuk kegiatan 

pembelajaran yang 

selanjutnya. 

√  √  √  

Jumlah  18 2 17 3 19 1 

Persentase  90% 10% 85% 15% 95% 5% 

 

Berdasarkan tabel 31 mengenai hasil observasi kegiatan siswa pada penerapan 

Pembelajaran Matematika Realistik siklus II terdapat 20 indikator, pada pertemuan I 
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dari 20 indikator terdapat 2 indikator yang belum dilaksanakan dan perlu untuk 

ditingkatkan oleh siswa yaitu kesiapan siswa sebelum memulai kegiatan 

pembelajaran dan siswa dalam menyimak dan menanggapi apersepsi dari guru belum 

terlaksana. Berdasarkan lembar observasi tersebut, langkah-langkah kegiatan 

pembelajaran yang sesuai dengan sintak Pembelajaran Matematika Realistik 

mencapai 90% atau sebanyak 18 indikator dari 20 indikator sesuai dengan tindakan 

yang dilakukan di kelas.  

 

Gambar 16. Hasil Observasi Siswa Siklus II Pertemuan I 

 

Hasil observasi siklus II pertemuan II pada kegiatan siswa dengan penerapan 

Pembelajaran Matematika Realistik mengalami penurunan yang terdapat 20 indikator 

yang harus dicapai. Pada pertemuan II ini terdapat 17 indikator dari 20 indikator yang 

sudah terlaksana dan 3 indikator dari 20 indikator belum terlaksana. Kegiatan siswa 

pada pertemuan II ini mengalami penurunan dibandingkan pada siklus II pertemuan I. 

Berdasarkan tabel 4.2 langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan 

sintak Pembelajaran Matematika Realistik mencapai 85% atau sebanyak 17 indikator 

dari 20 indikator sesuai dengan tindakan yang dilakukan di kelas. 

90% 

10% 

Ya Tidak
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Gambar 17. Hasil Observasi Siswa Siklus II Pertemuan II 

 

Siklus II pertemuan III yang mengalami peningkatan dibandingkan pada siklus 

II pertemuan I dan pertemuan II. Berdasarkan tabel 4.2 pada lembar observasi 

kegiatan siswa dengan penerapan Pembelajaran Matematika Realistik mengalami 

peningkatan yaitu 19 indikator dari 20 indikator sudah terlaksana, dan 1 indikator 

belum terlaksana. Hal tersebut membuktika bahwa adanya peningkatan dengan 

penerapan Pembelajaran Matematika Realistik. Berdasarkan lembar observasi 

tersebut, langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan sintak 

Pembelajaran Matematika Realistik  mencapai 95% atau sebanyak 19 dari 20 

indikator sudah terlaksana di kelas. 

85% 

15% 

Ya Tidak
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Gambar 18. Hasil Observasi Siswa Siklus II Pertemuan III 

 

Dari hasil observasi pada siklus II ini dapat disimpulkan bahwa kegiatan guru 

dalam penerapan Pembelajaran Matematika Realistik pada pertemuan I, pertemuan II, 

dan pertemuan III sudah terlaksana dengan baik dan setiap pertemuan mengalami 

peningkatan. Sedangkan untuk kegiatan siswa dalam penerapan Pembelajaran 

Matematika Realistik pada pertemuan I perlu ditingkatkan karena dari 20 indikator, 2 

indikator belum dilaksanakan oleh siswa. Begitu pula pada pertemuan II mengalami 

penurunan dari 20 indikator, 3 indikator belum terlaksana dengan baik. Akan tetapi, 

kegiatan siswa dengan penerapan Pembelajaran Matematika Realistik mengalami 

peningkatan pada siklus II pertemuan III yaitu dari 20 indikator, 19 indikator sudah 

terlaksana dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Jadi, pada siklus II ini kegiatan guru 

ataupun kegiatan siswa dalam penerapan Pembelajaran Matematika Realistik sudah 

terlaksana dengan baik, terbukti dengan adanya peningkatan pada setiap 

pertemuannya.  

4.2.2.2 Pelaksanaan Tindakan Siklus II 

Pelaksanaan dan pengamatan pembelajaran dalam siklus II ini dilakukan 

sejumlah 3 kali pertemuan dengan alokasi waktu pada tiap pertemuan dua kali 35 

95% 

5% 

Ya Tidak
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menit atau 2 jam pelajaran serta sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP).  

a. Pertemuan Pertama 

Pertemuan I pada siklus II ini dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 4 Mei 

2016. Dalam kegiatan pembelajaran, kelas IV SD Negeri Kumpulrejo 01 yang 

mengikuti proses pembelajaran adalah 26 siswa. Materi yang digunakan dalam 

pelaksanaan pembelajaran pada pertemuan pertama ini adalah pengurangan pecahan 

berpenyebut sama. Pelaksanaan tindakan menggunakan langkah-langkah 

Pembelajaran Matematika Realistik (PMR).  

1) Kegiatan Awal 

Sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), kegiatan awal pada 

pertemuan I ini yakni guru mengucapkan salam serta berdo’a, memeriksa kesiapan 

siswa dan memeriksa kehadiran siswa dalam mengikuti pembelajaran, serta guru 

beserta siswa membuat kesepakatan mengenai aturan pembelajaran. Melalui tanya 

jawab, guru mengingatkan kembali tentang materi sebelumnya. Siswa diberi motivasi 

oleh guru terkait pembelajaran yang akan berlangsung tentang pentingnya 

mempelajari penjumlahan pecahan. Guru memberikan apersepsi kepada siswa.  

a) Memahami Masalah Kontekstual 

Siswa diberikan permasalahan terkait dengan materi pembelajaran 

pengurangan pecahan berpenyebut sama melalui soal cerita. Permasalahan yang 

diberikan oleh guru dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Siswa 

diberikan waktu untuk menyelesaikan pertanyaan dari guru. Guru 

menyampaikan materi yang akan dipelajari dan tujuan pembelajaran untuk 

kegiatan pembelajaran hari ini. Guru memberikan pertanyaan, “Apakah kalian 

pernah makan kue? Guru kemudian memberikan soal cerita sebagai awal 

permasalahan. “Ibu mempunyai 1 potong kue yang besar. Kue tersebut 

dipotong menjadi 10 bagian yang sama besar. Pulang sekolah Tuning pulang 

rumahnya. Tuning memakan 4 potong kue. Berapa bagian kue yang belum 

dimakan?” Siswa diberikan kesempatan oleh guru untuk bertanya jika ada hal 
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yang belum dimengerti dan belum jelas terkait masalah kontekstual yang 

diberikan oleh guru. 

2) Kegiatan Inti 

a) Menyelesaikan Masalah Kontekstual  

Di dalam kelas dibentuk menjadi 6 kelompok yang terdiri dari 5-4 siswa 

setiap kelompoknya. Setiap kelompok mendapatkan 1 bungkus “permen” yang 

berisi dan lembar kerja siswa. Guru memberikan kesempatan luas kepada siswa 

untuk berfikir dan bertindak menurut cara masing-masing dan guru berperan 

sebagai fasilitator yang membimbing siswa dalam menemukan solusi atau cara 

yang tepat dalam menyelesaikan masalah tersebut. Setelah semua kelompok 

mendapatkan bahan dan lembar kerja siswa, guru meminta kepada semua 

kelompok untuk menghitung jumlah permen yang didapat. Guru meminta setiap 

kelompok memberikan beberapa permen ke kelompok lain dan juga sebaliknya. 

Setelah memberikan permen dan mendapatkan permen dari kelompok lain, guru 

meminta setiap kelompok untuk memakan permen yang mereka miliki. Siswa 

dengan bimbingan guru mengerjakan lembar kerja siswa, agar mudah untuk 

dikurangkan. Siswa mulai menggambar permen, dan menghitung permen yang 

belum dimakan. Guru memberikan pertanyaan kepada siswa “Berapa sisa 

permen yang dimiliki kelompok?” guu meminta siswa untuk mengubah gambar 

permen menjadi bilangan pecahan. 

b) Membandingkan Dan Mendiskusikan 

Setiap kelompok atau perwakilan kelompok memperesentasikan hasil 

pekerjaannya atau penyelesaian masalah dan alasan atas jawaban permasalahan 

di depan kelas. Kelompok yang lain menanggapi atas jawaban yang disampaikan 

kelompok penyaji. Guru memberikan penguatan terhadap jawaban setiap 

kelompok melalui tanya jawab membahas penyelesaian masalah yang mengacu 

dari penyajian hasil kerja kelompok penyaji, melalui makan permen yang berupa 

makanan yang berkaitan dengan kehidupan nyata siswa dapat memahami 

pengurangan pecahan berpenyebut sama. Mengacu pada penyelesaian jawaban 



122 
 

 
 

siswa, guru dan siswa membuat penegasan atau kesimpulan cara mengurangkan 

pecahan berpenyebut sama.  

Kembali pada pokok permasalahan pertama, guru meminta setiap 

kelompok untuk menyelesaikan kembali permasalahan kontekstual yang 

diberikan, setiap kelompok berdiskusi untuk menyelesaikan permasalahan yang 

diberikan, kemudian perwakilan kelompok mempresentasikan hasil 

pekerjaannya. 

c) Kegiatan Akhir 

a) Menarik Kesimpulan 

Guru memberikan penguatan terhadap jawaban setiap kelompok, mengacu 

pada penyelesaian jawaban guru bersama siswa membuat penegasan atau 

kesimpulan bagaimana cara mengurangkan pecahan berpenyebut sama. Guru 

memberikan variasi soal yang di kerjakan secara berkelompok dan berdiskusi 

yang akan dibahas bersama. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya tentang kesulitan yang mereka alami. Beberapa siswa tidak 

memperhatikan atau tidak mengikuti pembelajaran dengan seksama, sebagai 

contoh jika kegiatan pembelajaran berdiskusi maka tidak bekerja sama dengan 

baik.  

Guru bersama siswa mempertegas kembali atau menyimpulkan kembali 

bagaimana cara menjumlahkan pecahan berpenyebut sama, serta guru meminta 

siswa untuk mempelajari tentang materi selanjutnya. 

b. Pertemuan Kedua 

Pertemuan II pada siklus II ini dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 7 Mei 

2016. Dalam kegiatan pembelajaran, kelas IV SD Negeri Kumpulrejo 01 yang 

mengikuti proses pembelajaran adalah 26 siswa. Materi yang digunakan dalam 

pelaksanaan pembelajaran pada pertemuan kedua ini adalah pengurangan pecahan 

berpenyebut beda. Pelaksanaan tindakan menggunakan langkah-langkah 

Pembelajaran Matematika Realistik. 
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1. Kegiatan Awal 

Sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), kegiatan awal pada 

pertemuan II ini yakni guru mengucapkan salam serta berdo’a, memeriksa kesiapan 

siswa dan memeriksa kehadiran dalam mengikuti pembelajaran, guru beserta siswa 

membuat kesepakatan mengenai aturan pembelajaran. Melalui tanya jawab, guru 

mengingatkan kembali tentang materi sebelumnya. Siswa diberi motivasi oleh guru 

terkait pembelajaran yang akan berlangsung tentang pentingnya mempelajari 

penjumlahan pecahan. Guru memberika apersepsi kepada siswa.  

a. Memahami Masalah Kontekstual 

Siswa diberikan permasalahan terkait dengan materi pembelajaran 

pengurangan pecahan berpenyebut beda melalui soal cerita. Permasalahan yang 

diberikan kepada siswa yang diberikan oleh guru dihubungkan dengan kehidupan 

sehari-hari. Siswa diberikan waktu untuk menyelesaikan pertanyaan dari guru. 

Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari dan tujuan pembelajaran untuk 

kegiatan pembelajaran hari ini. Guru memberikan pertanyaan, “Apakah kalian 

pernah makan coklat?”. Guru memberikan soal cerita sebagai awal 

permasalahan,  “Ibu Fatimah membeli 
 

 
 batang coklat. Kemudian Ibu Fatimah 

memberikan kepada Sani 
 

  
 batang coklat. Berapakah batang coklat yang dimiliki 

Ibu Fatimah sekarang?” Siswa diberikan kesempatan oleh guru untuk bertanya 

jika ada hal yang belum dimengerti dan belum jelas terkait masalah kontekstual 

yang diberikan oleh guru.  

2. Kegiatan Inti 

a. Menyelesaikan Masalah Kontekstual 

Di dalam kelas dibentuk menjadi 6 kelompok yang terdiri dari 4-5 siswa 

setiap kelompoknya. Setiap kelompok mendapatkan 1 nampan “agar-agar” 

beserta pisau dan lembar kerja siswa. Guru memberikan kesempatan luas kepada 

siswa untuk berfikir dan bertindak menurut cara masing-masing dan guru 

berperan sebagai fasilitator yang membimbing siswa dalam menemukan solusi 
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atau cara yang tepat dalam menyelesaikan masalah tersebut. Setelah semua 

kelompok mendapatkan bahan dan lembar kerja siswa, guru meminta kepada 

semua kelompok untuk berbagi tugas, ada yang memotong “agar-agar”, ada yang 

menggambar di lembar kerja siswa yang diberikan oleh guru. Setelah selesai 

memotong dan menggambar, guru meminta setiap kelompok untuk memakan 

“agar-agar”. Guru memberikan pertanyaan “berapa potong agar-agar yang kalian 

makan?”. Agar mudah mengurangkan agar-agar yang dimakan setiap 

kelompoknya, guru meminta siswa untuk menggambar bagian agar-agar yang 

dimakan di dalam lembar kerja siswa. Setelah menggambar, siswa 

mengurangkan agar-agar pada awalnya dikurangkan agar-agar yang dimakan 

setiap kelompoknya melalui gambar, guru meminta siswa untuk mengubah 

gambar agar-agar yang dimakan menjadi bilangan pecahan.  

b. Membandingkan Dan Mendiskusikan 

Setiap kelompok atau perwakilan kelompok memperesentasikan hasil 

pekerjaannya atau penyelesaian masalah dan alasan atas jawaban permasalahan 

di depan kelas. Kelompok yang lain menanggapi atas jawaban yang disampaikan 

kelompok penyaji. Guru memberikan penguatan terhadap jawaban setiap 

kelompok melalui tanya jawab membahas penyelesaian masalah yang mengacu 

dari penyajian hasil kerja kelompok penyaji, melalui makan agar-agar yang 

berupa makanan yang berkaitan dengan kehidupan nyata siswa dapat memahami 

pengurangan pecahan berpenyebut beda. Mengacu pada penyelesaian jawaban 

siswa, guru dan siswa membuat penegasan atau kesimpulan cara mengurangkan 

pecahan berpenyebut beda.  

Kembali pada pokok permasalahan pertama, guru meminta setiap 

kelompok untuk menyelesaikan kembali permasalahan kontekstual yang 

diberikan. Setiap kelompok berdiskusi untuk menyelesaikan permasalahan yang 

diberikan. Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil pekerjaannya.  
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3. Kegiatan Akhir 

a. Menarik Kesimpulan 

Guru memberikan penguatan terhadap jawaban setiap kelompok, mengacu 

pada penyelesaian jawaban guru bersama siswa membuat penegasan atau 

kesimpulan bagaimana cara mengurangkan pecahan berpenyebut sama, guru 

memberikan variasi soal yang di kerjakan secara berkelompok dan berdiskusi 

kemudian dibahas bersama. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya tentang kesulitan yang mereka alami. Guru bersama siswa mempertegas 

kembali atau menyimpulkan kembali bagaimana cara mengurangkan pecahan 

berpenyebut beda, serta guru meminta siswa untuk mempelajari tentang materi 

selanjutnya.  

c. Pertemuan Ketiga 

Pertemuan III pada siklus I ini dilaksanakan pada hari Senin, 9 Mei 2016. 

Dalam kegiatan pembelajaran, kelas IV SD Negeri Kumpulrejo 01 yang mengikuti 

proses pembelajaran adalah 26 siswa. Materi yang digunakan dalam pelaksanaan 

pembelajaran pada pertemuan ketiga ini adalah pengurangan pecahan campuran. 

Pelaksanaan tindakan menggunakan langkah-langkah Pembelajaran Matematika 

Realistik.  

1. Kegiatan Awal 

Sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), kegiatan awal pada 

pertemuan III ini yakni guru mengucapkan salam serta berdo’a, memeriksa kesiapan 

siswa dan memeriksa kehadiran siswa dalam mengikuti pembelajaran, serta guru 

beserta siswa membuat kesepakatan mengenai aturan pembelajaran. Setelah itu 

melalui tanya jawab, guru mengingatkan kembali tentang materi sebelumnya. Siswa 

diberi motivasi oleh guru terkait pembelajaran yang akan berlangsung tentang 

pentingnya mempelajari penjumlahan pecahan.  

a. Memahami Masalah Kontekstual 

Siswa diberikan permasalahan terkait dengan materi pembelajaran 

pengurangan pecahan campuran melalui soal cerita. Permasalahan yang 
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diberikan kepada siswa yang diberikan dari guru dihubungkan dengan kehidupan 

sehari-hari. Siswa diberikan waktu untuk menyelesaikan pertanyaan dari guru. 

Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari dan tujuan pembelajaran untuk 

kegiatan pembelajaran hari ini. Guru memberikan soal cerita sebagai 

permasalahan awal, “Ibu Tatik membeli 4 
 

 
 kg tepung terigu, sesampainya di 

rumah 2
 

 
 kg tepung terigu tersebut digunakan untuk membuat kue. Jadi, berapa 

sisa tepung terigu yang dimiliki Ibu Tatik?” Siswa diberikan kesempatan oleh 

guru untuk bertanya jika ada hal yang belum dimengerti dan belum jelas terkait 

masalah kontekstual yang diberikan oleh guru.  

2. Kegiatan Inti 

a. Menyelesaikan Masalah Kontekstual 

Di dalam kelas dibentuk menjadi 6 kelompok yang terdiri dari 4-5 siswa 

setiap kelompoknya. Setiap kelompok mendapatkan gambar “tepung terigu” 

untuk mempermudah dalam menyelesaiakan masalah kontekstual yang diberikan 

oleh guru dan lembar kerja siswa. Guru memberikan kesempatan luas kepada 

siswa untuk berfikir dan bertindak menurut cara masing-masing dan guru 

berperan sebagai fasilitator yang membimbing siswa dalam menemukan solusi 

atau cara yang tepat dalam menyelesaikan masalah tersebut. Setelah semua 

kelompok mendapatkan bahan dan lembar kerja siswa, guru menjelaskan 

pecahan campuran dengan memperagakan bangun datar yang diarsir agar proses 

penggabungan pecahan campuran yang terjadi dapat dipahami oleh siswa. Agar 

mudah mengurangkan pecahan campuran, guru meminta siswa untuk 

menggambar “tepung terigu” di dalam lembar kerja siswa. Setelah menggambar, 

siswa kemudian mengurangkan “tepung terigu” yang dibeli oleh ibu Tatik. Guru 

meminta siswa untuk mengubah gambar “tepung terigu” yang dibeli menjadi 

bilangan pecahan.  
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b. Membandingkan Dan Mendiskusikan 

Setiap kelompok atau perwakilan kelompok memperesentasikan hasil 

pekerjaannya atau penyelesaian masalah dan alasan atas jawaban permasalahan 

di depan kelas. Kelompok yang lain menanggapi atas jawaban yang disampaikan 

kelompok penyaji. Guru memberikan penguatan terhadap jawaban setiap 

kelompok melalui tanya jawab membahas penyelesaian masalah yang mengacu 

dari penyajian hasil kerja kelompok penyaji, melalui gambar yang berupa 

makanan yang berkaitan dengan kehidupan nyata siswa dapat memahami 

pengurangan pecahan campuran.  

Mengacu pada penyelesaian jawaban siswa, guru dan siswa membuat 

penegasan atau kesimpulan cara mengurangkan pecahan campuran. Guru 

memberikan variasi soal cerita mengenai pecahan campuran untuk didiskusikan 

bersama kelompok kemudian dipresentasikan di depan kelas. Setiap kelompok 

berdiskusi untuk menyelesaikan permasalahan yang diberikan, kemudian 

perwakilan kelompok mempresentasikan hasil pekerjaannya.  

3. Kegiatan Akhir 

a. Menarik Kesimpulan 

Guru memberikan penguatan terhadap jawaban setiap kelompok, mengacu 

pada penyelesaian jawaban guru bersama siswa membuat penegasan atau 

kesimpulan bagaimana cara mengurangkan pecahan campuran, setelah itu. Guru 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang kesulitan yang 

mereka alami. Beberapa siswa tidak memperhatikan atau tidak mengikuti 

pembelajaran dengan seksama, sebagai contoh jika kegiatan pembelajaran 

berdiskusi maka tidak bekerja sama dengan baik. Guru bersama siswa 

mempertegas kembali atau menyimpulkan kembali bagaimana cara 

menjumlahkan pecahan berpenyebut sama, serta guru meminta siswa untuk 

mempelajari tentang materi selanjutnya.  

Bersamaan dengan tindakan pada pertemuan III, dilakukan pula pengamatan 

terhadap langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang terdapat pada lembar 
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observasi. Berdasarkan lembar observasi tersebut, langkah-langkah kegiatan 

pembelajaran sudah sesuai dengan perencanaan. Hal ini menunjukkan bahwa 

indikator proses telah tercapai dan kegiatan pembelajaran sudah baik.  

Selain mengamati proses atau kegiatan belajar mengajar di kelas, peneliti juga 

mengamati perilaku siswa atau sikap siswa terutama tentang motivasi belajar siswa 

terhadap pembelajaran matematika dengan penerapan Pembelajaran Matematika 

Realistik yang telah dilakukan. Pengamatan dengan siswa dilakukan ketika kegiatan 

belajar mengajar berlangsung, namun setelah proses pembelajaran telah selesai, siswa 

diminta untuk mengisi lembar angket tentang kegiatan pembelajaran matematika 

dengan penerapan Pembelajaran Matematika Realistik. Dari lembar angket yang diisi 

oleh siswa, peneliti dapat mengetahui seberapa tinggi motivasi belajar siswa terhadap 

pelajaran matematika dengan penerapan Pembelajaran Matematika Realistik.  

Untuk mengukur hasil belajar siswa peneliti menggunakan soal evaluasi diakhir 

pertemuan ketiga ini. Hal bertujuan seberapa meningkatnya keberhasilan dalam 

proses kegiatan belajar mengajar dengan penerapan Pembelajaran Matematika 

Realistik.  

 

4.2.2.3 Hasil Tindakan Siklus II 

Hasil tindakan pada siklus II diperoleh dari hasil observasi terhadap motivasi 

dan hasil belajar Matematika kelas IV SD Negeri Kumpulrejo 01 dengan penerapan 

Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) oleh guru.  

1. Hasil Motivasi Belajar Matematika Siswa Siklus I 

Untuk mengetahui motivasi belajar siswa pada mata pelajaran matematika guru 

menerapkan Pembelajaran Matematika Realistik. hal ini dilakukan selama pertemuan 

I, pertemuan II dan pertemuan III, diakhir pertemuan III bersamaan dengan evaluasi 

pembelajaran guru memberika lembar angket yang berisi pernyataan-pernyataan yang 

mengacu pada motivasi belajar siswa. Untuk mengukur keberhasilan penerapan 

Pembelajaran Matematika Realistik terhadap motivasi belajar siswa, guru 

menggunaka lembar angket yang diukur dengan skala likert yang berisi pernyataan 
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positif dengan kategori sangat setuju (4), setuju (3), tidak setuju (2) dan sangat tidak 

setuju (1). Indikator yang diambil oleh guru adalah dengan mengambil faktor 

motivasi yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik, serta dikembangkan 

menjadi 25 pernyataan. 

Tabel 32 

Rekap Hasil Angket Motivasi Belajar Siswa Siklus I 

Nilai  Frekuensi  Persentase (%) Kategori Kinerja 

25 – 44 0 0% Rendah 

45 – 64 1 4% Sedang  

65 – 84 4 15% Tinggi  

85 - 104 21 81% Sangat tinggi 

Jumlah  26 100%  

 

Berdasarkan tabel 32 mengenai rekap hasil angket motivasi belajar siswa siklus 

II mengalami peningkatan dibandingkan pada pra siklus dan siklus I. pada kategori 

rendah pada siklus II tidak ada siswa yang mendapat skor 25 – 44. Pada kategori 

sedang dengan skor nilai 45 – 64 terdapat 1 siswa dengan persentase 4%, pada 

kategori tinggi terdapat 4 siswa dengan persentase 15% dan pada kategori sangat 

tinggi terdapat 21 siswa dengan persentase 81%.  

Untuk lebih jelasnya mengenai rekap hasil angket motivasi belajar siswa pada 

mata pelajaran matematika siklus II, maka disajikan diagram batang yang tertera di 

bawah ini: 
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Gambar 19. Rekap Hasil Angket Motivasi Belajar Siswa Siklus II 

 

 Berdasarkan gambar 19 mengenai rekap hasil angket motivasi belajar siswa 

siklus II pada mata pelajaran matematika dengan penerapan Pembelajaran 

Matematika Realistik dapat diketahui bahwa paling banyak siswa berada pada 

kategori motivasi belajar sangat tinggi. Untuk lebih jelasnya mengenai persentase 

motivasi belajar siswa dari masing-masing kategori, maka disajikan diagram 

lingkaran di bawah ini: 

 
Gambar 20 Rekap Hasil Angket Motivasi Belajar Siswa Siklus II 

 

Berdasarkan gambar 20 mengenai rekap hasil angket motivasi belajar siswa 

siklus II pada mata pelajaran matematika dengan penerapan Pembelajaran 
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Matematika Realistik terlihat bahwa tidak ada siswa berada pada kategori motivasi 

rendah, 4% siswa berada pada kategori motivasi belajar sedang, 15% siswa berada 

pada kategori motivasi belajar tinggi dan 81% siswa berada pada motivasi belajar 

sangat tinggi. Maka dapat disimpulkan bahwa penerapan Pembelajaran Matematika 

Realistik sudah mencapai indikator kinerja yakni minimal 80% siswa berada pada 

kategori sangat tinggi.  

 

2. Hasil Belajar Matematika 

Setelah pelaksanaan tindakan dan observasi pada siklus II dengan menerapkan 

Pembelajaran Matematika Realistik selesai, maka dilaksanakan evaluasi untuk 

mengetahui pencapaian hasil belajar yang diperoleh dari masing-masing siswa, 

apakah sudah mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) atau belum mencapai 

KKM. Pencapaian hasil belajar diperoleh dari rata-rata penilaian pengetahuan 

(kognitif) yang berupa soal evaluasi. Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) pada mata 

pelajaran Matematika SD Negeri Kumpulrejo 01 adalah 65. Untuk mengukur 

keberhasilan penerapan Pembelajaran Matematika Realistik dalam meningkatkan 

hasil belajar Matematika menggunakan soal evaluasi yang diujikan kepada siswa 

pada siklus II pertemuan III untuk mengukur pengetahuan siswa terhadap penerapan 

Pembelajaran Matematika Realistik pada mata pelajaran Matematika. Soal evaluasi 

berbentuk uraian dengan jumlah soal 5 uraian yang sudah diuji tingkat validitas dan 

reliabilitasnya serta tingkat kesukarannya. 

Berikut disajikan tabel mengenai rekap hasil penilaian siswa siklus I: 
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Tabel 33 

Rekap Hasil Penilaian Siswa Siklus II 

Nilai Frekuensi Persentase (%) 

40 – 49 2 8 % 

50 – 59 1 4 % 

60 – 69 7 27 % 

 70 – 79 8 31 % 

80 – 89 6 22 % 

90 – 99 2 8 % 

Jumlah 26 100 % 

Rata-Rata 73.07 

Nilai Tertinggi 92 

Nilai Terendah 40 

 

Berdasarkan tabel 33 dapat dilihat dari 26 siswa kelas IV SD Negeri 

Kumpulrejo 01 yang mencapai ketuntasan belajar atau memenuhi KKM (65) adalah 

sebanyak 23 siswa dengan persentase 88%, sedangkan siswa yang belum memenuhi 

KKM sebanyak 3 siswa dengan persentase 12%, yang dapat diuraikan jumlah siswa 

yang mendapat nilai antara 40 – 49 sejumlah 2 siswa, nilai antara 50 – 59 sejumlah 1 

siswa, nilai antara 60 – 69 sejumlah 7 siswa, nilai antara  70 – 79 sejumlah 8 siswa, 

nilai antara 80 – 89 sejumlah 6 siswa, nilai antara 90 – 99 sejumlah 2 siswa. Dengan 

nilai tertinggi 92 dan nilai terendah 40 dan rata-rata nilai pada siklus II ini adalah 

73,07. Untuk lebih jelasnya data nilai pada tabel 10 dapat dilihat pada gambar 1 

sebagai berikut: 
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Gambar 21 

Hasil Belajar Matematika Siklus II 

 

Dari data mengenai hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika siklus 

II, kemudian peneliti melakukan analisis mengenai ketuntasan hasil belajar siswa 

pada mata pelajaran matematika siklus II yang tertera pada tabel berikut ini: 

Tabel 34 

Ketuntasan Hasil Belajar Siswa Siklus II 

Kategori  Keterangan  Frekuensi  Persentase  

Tuntas  ≥ 65 23 88 % 

Tidak tuntas  < 65 3 12 % 

Jumlah  26 100 % 

Rata-rata 73.07 

Nilai tertinggi 92 

Nilai terendah  40 

 

Dari tabel 34 Menunjukkan bahwa sebagian besar siswa kelas IV SD Negeri 

Kumpulrejo 01 sudah mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), yakni 23 dari 

26 siswa sudah mencapai KKM atau dengan persentase 88%. Sedangkan ada 3 dari 

26 siswa yang belum mencapai KKM atau dengan persentase 12%. Rata-rata hasil 

belajar Matematika pada siklus I ini adalah 73.07. Siklus II ini nilai tertinggi pada 

mata pelajaran matematika dengan penerapan Pembelajaran Matematika Realistik 

mencapai 92 dan nilai terendah 40. Berdasarkan ketuntasan hasil belajar Matematika 
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siswa kelas IV SD Negeri Kumpulrejo 01 siklus II pada tabel 10 dapat digambarkan 

dalam diagram lingkaran sebagai berikut: 

 
Gambar 22. Persentase Ketuntasan Hasil Belajar Matematika Siklus II 

 

4.2.2.4 Refleksi Siklus II 

Berdasarkan observasi dari pelaksanaan siklus II dalam kegiatan pembelajaran 

siswa sudah cukup antusias dan aktif dibandingkan saat pembelajaran siklus I, hal ini 

terjadi karena siswa sudah mulai terbiasa dengan penerapan Pembelajaran 

Matematika Realistik yang digunakan selama proses belajar mengajar berlangsung. 

Selain itu juga siswa pada siklus I kurang mendengarkan arahan dari guru. Pada 

siklus II ini sudah dapat memperhatikan dengan baik. Siswa berani untuk 

menyampikan hal yang belum di pahami. Banyak siswa yang berani maju kedepan. 

 Setelah dilaksanakan kegiatan pembelajaran selama tiga kali pertemuan maka 

peneliti melakukan refleksi terhadap semua kegiatan pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. Guru telah melaksanakan pembelajaran dengan menerapkan 

Pembelajaran Matematika Realistik dengan baik. Proses pembelajaran dengan 

menerapkan Pembelajaran Matematika Realistik dapat membuat siswa benar-benar 

termotivasi. Peningkatan aktivitas siswa terlihat selama proses pembelajaran, tidak 

hanya siswa yang aktif saja yang memberikan pendapatnya, tetapi siswa yang 

88% 

12% 
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biasanya hanya duduk diam mampu memberikan pendapatnya. Hasil observasi 

terhadap motivasi belajar siswa siklus II yakni 81% siswa berada pada kategori 

motivasi sangat tinggi. Persentase motivasi belajar siswa yang diperoleh pada siklus 

II sudah menunjukkan tercapainya indikator kinerja yang sudah ditetapkan peneliti 

yakni minimal 80% siswa berada pada kategori motivasi sangat tinggi. 

 Dari hasil evaluasi ketuntasan belajar Matematika yang diperoleh siswa pada 

siklus II dengan KKM 65 dari 26 siswa, 23 dari 26 siswa sudah mencapai KKM 

dengan presentase 88% dan 3 dari 26 siswa belum mencapai KKM dengan rata-rata 

73,07. Hal ini menunjukkan bahwa, hasil belajar Matematika siswa sudah mencapai 

indikator kinerja yang sudah ditetapkan penulis yaitu minimal 80% siswa mencapai 

KKM. 

 Secara keseluruhan, keberhasilan pelaksanaan dengan penerapan Pembelajaran 

Matematika Realistik pada siklus II diperoleh hasil pengamatan sebagai berikut: 

1. Langkah-langkah Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) sudah dilaksanakan 

dengan baik dan runtut oleh guru. 

2. Siswa sudah tidak bingung lagi dalam pelaksanaan pembelajaran dengan 

penerapan Pembelajaran Matematika Realistik (PMR). 

3. Keaktifan dan motivasi siswa dalam pembelajaran meningkat. Ini terlihat dari 

respon yang diberikan siswa saat melakukan tanya jawab dengan guru. Selain itu, 

siswa juga memberikan pendapatnya dalam menanggapi pekerjaan temannya. 

Antusiasme siswa yang besar terlihat saat guru meminta siswa melakukan 

praktek secara langsung. 

4. Hasil belajar Matematika mengalami peningkatan. 

4.3 Hasil Analisis Data 

 Berikut ini akan dipaparkan mengenai hasil analisis data pra siklus, siklus I dan 

siklus II mengenai motivasi belajar dan hasil belajar siswa. 

4.3.1 Motivasi Belajar Siswa 

 Sebelum diberikan tindakan, peneliti memberikan lembar angket untuk 

mengukur motivasi belajar siswa kelas IV SD Negeri Kumpulrejo 01 pada mata 
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pelajaran matematika. Banyak siswa yang masih memiliki motivasi rendah, namun 

setelah diterapkan Pembelajaran Matematika Realistik. motivasi belajar siswa 

mengalami peningkatan pada setiap siklus. Perbandingan motivasi belajar siswa kelas 

IV SD Negeri Kumpulrejo 01 pada mata pelajaran matematika pra siklus, siklus I, 

dan siklus II dapat dilihat tabel berikut ini: 

Tabel 35 

Perbandingan Motivasi Belajar Siswa Pra Siklus, Siklus I, dan Siklus II 

Skor 

Nilai 
Kategori 

Pra Siklus Siklus I Siklus II 

Jml. 

Siswa 

Persentase 

(%) 

Jml. 

Siswa 

Persentase 

(%) 

Jml. 

Siswa 

Persentase 

(%) 

25 – 44 Rendah 6 23% 1 4% 0 0% 

45 – 64 Sedang 20 77% 8 31% 1 4% 

65 – 84 Tinggi 0 0% 12 46% 4 15% 

85 – 

104 

Sangat 

Tinggi 
0 0% 5 19% 21 81% 

Jumlah  26 100% 26 100% 26 100% 

 

 Berdasarkan tabel 35 mengenai perbandingan motivasi belajar siswa pada mata 

pelajaran matematika pra siklus, siklus I, dan siklus II mengalami peniingkatan. 

Siswa yang memperoleh skor 25 – 44 pada kategori rendah pra siklus sebanyak 6 

siswa dengan persentase 23%. Pada siklus I menurun menjadi 1 siswa dengan 

persentase 4%, dan pada siklus II sudah tidak ada siswa yang berada pada kategori 

motivasi belajar rendah. Pada kategori motivasi belajar sedang dengan skor nilai 45 – 

64 ada 20 siswa dengan persentase 77% pada kondisi pra siklus, pada siklus I 8 siswa 

dengan persentase 31%, dan pada siklus II menurun menjadi 1 siswa dengan 

persentase 4%.  Pada kategori motivasi belajar tinggi dengan skor nilai 65 - 84 tidak 

siswa dengan persentase 0% pada kondisi pra siklus, pada siklus I ada 12 siswa 

dengan persentase 46%, dan pada siklus II ada 4 siswa dengan persentase 15%. Pada 

kategori motivasi belajar sangat tinggi dengan skor nilai 85 - 104 tidak ada siswa 

dengan persentase 0% pada kondisi pra siklus, pada siklus I ada 5 siswa dengan 
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persentase 19%, dan pada siklus II meningkat menjadi 21 siswa dengan persentase 

81%.  

 Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah siswa yang menempati masing-masing 

kategori motivasi rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi maka disajikan diagram 

batang seperti di bawah ini: 

 
Gambar 23. Perbandingan Persentase Motivasi Belajar Siswa Pra Siklus, Siklus 

I, Dan Siklus II 

 

4.3.2 Hasil Belajar Matematika 

  Pada kondisi prasiklus, hasil belajar  siswa kelas IV SD Negeri Kumpulrejo 01, 

masih banyak siswa yang memperoleh nilai dibawah Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM=65). Hanya ada 4 siswa yang memperoleh nilai di atas KKM atau dengan 

persentase 15% dan 22 siswa dengan persentase 85% belum mencapai KKM. Rata-

rata hasil belajar yang diperoleh pada pra siklus adalah 52 dengan nilai tertinggi 68 

dan nilai terendah 34. Setelah diterapkannya Pembelajaran Matematika Realistik 

(PMR) pada mata pelajaran matematika, hasil belajar matematika mengalami 

peningkatan, pada siklus I ada 18 siswa dengan persentase 69% yang mencapai KKM 

dan 8 siswa dengan persentase 31% belum mencapai KKM. Rata-rata hasil belajar 

yang diperoleh pada siklus I meningkat menjadi 65,38 dengan nilai tertinggi 84 dan 

nilai terendah 36. Pada siklus II hasil belajar mengalami peningkatan, jumlah siswa 
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yang mencapai KKM ada 23 siswa dengan persentase 88%% dan 3 siswa dengan 

persentase 12% belum mencapai KKM. Rata-rata hasil belajar yang diperoleh pada 

siklus II adalah 73,07 dengan nilai tertinggi 92 dan nilai terendah 40. Perbandingan 

ketuntasan hasil belajar siswa pada kondisi pra siklus, siklus I, dan siklus II dapat 

dilihat pada tabel 36 berikut ini: 

Tabel 36 

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

Kategori Nilai 

Pra Siklus  Siklus I Siklus II 

Jml. 

Siswa 

Persentase 

(%) 

Jml. 

Siswa 

Persentase 

(%) 

Jml. 

Siswa 

Persentase 

(%) 

Tidak 

Tuntas 
<65 22 85% 8 31% 3 12% 

Tuntas ≥65 4 15% 18 69% 23 88% 

Jumlah 26 100% 26 100% 26 100% 

Rata-rata 52 65,38 73,07 

Nilai Tertinggi 68 84 92 

Nilai Terendah 34 36 40 

 

Berdasarkan tabel 36 mengenai perbandingan ketuntasan hasil belajar 

Matematika pra siklus, siklus I, dan siklus II, jumlah siswa yang mencapai KKM 

mengalami peningkatan. Sebelum dikenai tindakan hanya ada 4 siswa yang mencapai 

KKM dengan persentase 15%. Setelah dikenai tindakan pada siklus I, jumlah siswa 

yang mencapai KKM mengalami peningkatan menjadi 18 siswa dengan persentase 

69%, dan pada siklus II jumlah siswa yang mencapai KKM meningkat menjadi 23 

siswa dengan persentase 88%. 

Untuk lebih jelasnya mengenai perbandingan persentase ketuntasan hasil 

belajar Matematika pra siklus, siklus I, dan siklus II, maka dapat dilihat pada gambar 

11: 
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Gambar 24. Perbandingan Persentase Ketuntasan Belajar 

Pra Siklus, Siklus I, dan Siklus II 

 

Perolehan rata-rata hasil belajar tiap siklus juga mengalami peningkatan. 

Pada pra siklus, perolehan rata-rata hasil belajar adalah 52, setelah dilaksanakan 

siklus I rata-rata hasil belajar meningkat menjadi 65,38. Setelah dilaksanakan siklus II 

rata-rata hasil belajar meningkat lagi menjadi 73,07. Berikut disajikan gambar 

mengenai perbandingan rata-rata hasil belajar Matematika pra siklus, siklus I, dan 

siklus II: 

 
Gambar 25.  

Peningkatan Rata-rata Hasil Belajar Matematika 

Pra siklus, Siklus I, dan Siklus II 
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4.5 Pembahasan 

Berdasarkan paparan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap siswa kelas 

IV SD Negeri Kumpulrejo 01 pada mata pelajaran Matematika, maka dapat diketahui 

adanya peningkatan hasil belajar siswa dengan menggunakan penerapan 

Pembelajaran Matematika Realistik. Jumlah siswa kelas IV SD Negeri Kumpulrejo 

01 terdiri dari 29 siswa, 12 siswa perempuan dan 17 siswa laki-laki. Akan tetapi, 

dalam penelitian ini jumlah siswa yang aktif dalam mengikuti proses belajar mengajar 

dengan penerapan Pembelajaran Matematika Realistik hanya 26 siswa. Melaui 

pengamatan dan observasi, karakteristik siswa kelas IV SD Negeri Kumpulrejo 01 

memilki karakter yang aktif, yang dimaksud karakter yang aktif di sini adalah sikap 

yang tidak mempedulikan saat guru sedang mengajar. Selalu ramai saat kegiatan 

belajar mengajar berlangsung. Motivasi yang dimiliki siswa sangat rendah, terbukti 

jika proses belajar mengajar sedang berlangsung siswa aktif main sendiri, kerjasama 

sesama teman tidak terlihat. 

Guru sudah menerapkan pembelajaran yang kreatif, sebagai contoh dalam 

pembelajaran sudah menerapkan diskusi kelompok, demonstrasi di depan kelas. Akan 

tetapi, media yang digunakan kurang berpengaruh terhadap siswa. Dengan deskripsi 

tersebut, peneliti mencoba menerapkan Pembelajaran Matematika Realistik untuk 

meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri Kumpulrejo 01 

pada mata pelajaran matematika.  

Data yang diperoleh dari hasil penelitian, penerapan Pembelajaran Matematika 

Realistik (PMR) dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa kelas IV SD 

Negeri Kumpulrejo 01 pada mata pelajaran matematika. Pada kondisi awal sebelum 

diterapkan Pembelajaran Matematika Realistik, tidak ada siswa yang berada pada 

kategori motivasi tinggi atau sangat tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa kondisi 

awal sebagian besar siswa belum termotivasi selama kegiatan belajar mengajar. Pada 

siklus I, jumlah siswa yang berada pada kategori motivasi belajar tinggi terdapat 12 

siswa dengan persentase 46% dan kategori motivasi belajar sangat tinggi terdapat 5 

siswa dengan persentase 19%. Pada siklus II, terdapat 4 siswa dengan kategori 
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motivasi belajar tinggi dengn persentase 15% dan kategori motivasi belajar sangat 

tinggi terdapat 21 siswa dengan persentase 81%. Hal tersebut terbukti bahwa sebelum 

dilakukan tindakan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran matematika masih 

rendah dibandingkan dengan sesudah menerapkan Pembelajaran Matematika 

Realistik motivasi belajar siswa meningkat disetiap siklusnya. Untuk tingkat motivasi 

belajar hasil dari motivasi belajar pra siklus dan siklus I belum memenuhi indikator 

kinerja atau belum mencapai indikator kinerja yang ditetapkan oleh peneliti, yakni 

80% siswa mencapai motivasi belajar tinggi atau sangat tinggi. Oleh karena itu 

penelitian dilanjutkan ke siklus II. 

 Pada siklus II hasil motivasi belajar siswa ada mata pelajaran matematika kelas 

IV SD Negeri Kumpulrejo 01 meningkat yakni motivasi pada kategori tinggi terdapat 

4 siswa dengan persentase 15% dan pada kategori sangat tinggi terdapat 21 siswa 

dengan persentase 81%. Hal ini terbukti bahwa penerapan Pembelajaran Matematika 

Realistik dapat meningkatkan motivasi belajar pada mata pelajaran matematika kelas 

IV SD Negeri Kumpulrejo 01. Berdasarkan  penelitian siklus II siswa sudah berada 

pada kategori motivasi tinggi dan sangat tinggi, maka siklus II sudah memenuhi 

kriteria dan indikator kinerja yang ditetapkan oleh peneliti yakni 80%.  

Hasil belajar matematika pada pra siklus, peneliti memberikan soal pre test 

untuk mengetahui hasil belajar matematika sebelum diberikan tindakan dengan 

menerapkan Pembelajaran Matematika Realistik dengan kriteria ketuntasan minimal 

(KKM) 65. Pada pra siklus terdapat 22 siswa yang tidak tuntas dengan persentase 

85% dan yang tuntas terdapat 4 siswa dengan persentase 15%. Hal tersebut tealah 

diketahui bahwa hasil belajar matematika kelas IV SD Negeri Kumpulrejo 01 harus 

ditingkatka. Dengan demikian, maka peneliti menerapkan Pembelajaran Matematika 

Realistik pada siklus I. hasil evaluasi dari siklus I adalah terdapat 8 siswa yang tidak 

tuntas dengan persentase 31% dan siswa yang tuntas terdapat 18 siswa dengan 

persentase 69%. Berdasarkan penelitian siklus I, siswa yang memiliki nilai tuntas 

terdapat 18 siswa dengan persentase 69%. Untuk itu, penelitian dilanjutkan pada 

siklus ke II karena indikator kinerja belum tercapai sepenuhnya. 
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Berdasarkan data yang diperoleh pada siklus II ini, penelitian yang dilakukan 

pada siklus II mengalami peningkatan dibandingkan pada siklus I. Siswa dengan nilai 

di atas KKM terdapat 23 siswa dengan persentase 88% dan yang di bawah KKM 

terdapat 3 siswa dengan persentase 12%. Dengan demikian, penelitian pada siklus II 

seluruhnya sudah mencapai indikator kinerja yang sudah ditetapkan oleh peneliti 

yaitu 80%. Selain motivasi belajar siswa, hasil belajar siswa yang mengalami 

peningkatan. Hal serupa juga terjadi pada kegiatan guru dan kegiatan siswa yang 

mengalami peningkatan. pada siklus II pencapaian untuk kegiatan guru dan kegiatan 

siswa baik pertemuan I, pertemuan II dan pertemuan III sudah terlaksana dengan baik 

berdasarkan langkah-langkah Pembelajaran Matematika Realistik (PMR). Hal ini 

menunjukkan bahwa kegiatan belajar dengan penerapan Pembelajaran Matematika 

Realistik (PMR) sudah dilaksanakan dengan baik dan tepat. Penelitian yang 

dilakukan pada siklus II sepenuhnya sudah terlaksana dengan baik dan mencapai 

indikator kinerja yang sudah ditetapkan oleh peneliti yaitu 80%. 

Hal ini menunjukkan bahwa penerapan Pembelajaran Matematika Realistik 

dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa karena sudah mencapai 

indikator kinerja yang telah ditetapkan oleh peneliti. Untuk indikator kinerja 

motivasu belajar, peneliti menetapkan bahwa pembelajaran dengan penerapan 

Pembelajaran Matematika Realistik dikatakan berhasil jika jika minimal 80% siswa 

berada pada kategori motivasi tinggi atau sangat tinggi. Sedangkan indikator kinerja 

dari hasil belajar, peneliti menetapkan bahwa penerapan dengan Pembelajaran 

Matematika Realistik dikatakan berhasil jika minimal 80% siswa mencapai KKM.  

Hasil belajar pada penelitian ini, siklus II tidak memenuhi indikator kinerja 

100% atau semua siswa tuntas dalam hasil belajar metematika. Akan tetapi, 

ketuntasan yang dicapai dalam penelitian ini adalah 88% atau 23 dari 26 siswa yang 

tuntas dan 3 dari 26 siswa belum tuntas dalam hasil belajar matematika. Hal ini 

dikarenakan bahwa karakter dari ketiga siswa tersebut adalah kurangnya perhatian 

dari semua pihak yang bersangkutan, terutama orang tua. Lingkungan yang kurang 

baik akan mempengaruhi karakteristik dari ketiga anak tersebut. Umur yang sudah di 



143 
 

 
 

tahap tidak normal sebagai siswa SD kelas IV dapat mempengaruhi tahap 

pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru. Lemahnya kemampuan akademik 

membuat keterlambatan dalam mengikuti pembelajaran. Dari beberapa alasan 

tersebut, peneliti menyarankan bahwa untuk penelitian selanjutnya di SD Negeri 

Kumpulrejo 01 diharapkan dapat menekankan pada aspek-aspek yang dapat 

meningkatkan kemampuan siswa dalam aspek afektif, psikomotor maupun kognitif 

dengan indikator kinerja 100%.  

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Suparno 

(dalam Thobroni, 2015:91) menyatakan bahwa konstruktivisme landasan berpikir 

pembelajaran kontekstual, yaitu bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit 

demi sedikit dan memberi makna melalui pengalaman nyata. Bruner (dalam 

Thobroni, 2015:83) bahwa proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika 

guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu aturan 

(termasuk konsep, teori, dan sebagainya) melalui contoh yang mewakili sumbernya 

dan melalui contoh-contoh konkret. Selain itu, menurut Bruner perkembangan 

kognitif seseorang terjadi melalui tiga tahap yang ditentukan oleh caranya melihat 

lingkungan, yakni tahap enaktif, tahap ikonik dan tahap simbolik. Dari keterangan 

tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa proses belajar siswa terjadi melalui 

pengalaman-pengalaman di sekitar lingkungan mereka. Sehingga dengan proses 

belajar yang berpusat pada pengalaman siswa secara nyata maka siswa akan mudah 

memahami suatu konsep, materi, ataupun suatu teori. Jika hal tersebut dilakukan 

dengan tepat maka akan mempermudah pembentukan pengetahuan secara aktif 

sehingga hasil belajar akan meningkat.  

Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) merupakan salah satu dari tipe 

pembelajaran konstruktivisme. Dengan Pembelajaran Matematika Realistik (PMR), 

siswa dihadapkan dengan masalah kontekstual, siswa lebih aktif untuk 

mengembangkan kemampuan berpikirnya. Selain itu, Pembelajaran Matematika 

Realistik memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan solusi dari 

permasalahan yang diberikan. Selain itu, dalam kegiatan pembelajaran guru 
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menekankan pada hal yang bersifat nyata atau konkret. Dengan demikian, 

pembelajaran akan lebih mudah dipahami oleh siswa karena dalam pembelajaran 

bersangkutan dengan pengalaman di lingkungan sekitar siswa. Keunggulan 

Pembelajaran Matematika Realistik menurut Aris Shoimin (2014:151) Pembelajaran 

Matematika Realistik memberikan pengertian yang jelas kepada siswa tentang 

kehidupan sehari-hari dan kegunaan pada umumnya. Pembelajaran Matematika 

Realistik memiliki kelebihan: (1) PMR memberikan pengertian yang jelas dan 

operasional kepada peserta didik bahwa matematika adalah suatu bidang kajian yang 

dapat dikembangkan sendiri oleh siswa dan oleh setiap orang “biasa” yang lain, tidak 

hanya oleh mereka yang disebut pakar dalam bidang tersebut. (2) PMR memberikan 

pengertian yang jelas dan operasional kepada peserta didik bahwa cara penyelesaian 

suatu soal atau masalah tidak harus tunggal, dan tidak harus sama antara orang satu 

dengan orang yang lain. (3) PMR memberikan pengertian yang jelas dan operasional 

kepada peserta didik bahwa dalam mempelajari matematika, proses pembelajaran 

merupakan suatu yang utama dan untuk mempelajari matematika orang harus 

menjalani sendiri proses itu dan berusaha untuk menemukan sendiri konsep-konsep 

dan materi-materi matematika. (4) PMR memadukan kelebihan-kelebihan dari 

berbagai pendekatan pembelajaran lain yang juga dianggap “unggul”. (5) PMR 

bersifat lengkap (menyeluruh), mendetail dan operasional. Untuk dapat memproses 

dan mengolah perolehan belajarnya secara efektif, siswa dituntut untuk aktif. Belajar 

hanya mungkin terjadi apabila anak aktif mengalami sendiri. Serta, Rombepajung 

(dalam Thobroni, 2015:17) berpendapat bahwa pembelajaran adalah memperoleh 

suatu keterampilan melalui pelajaran, pengalaman, atau pengajaran.   

  Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Liana Suci 

Lestari (2013), dalam skripsi yang berjudul “Peningkatan Motivasi Belajar Dan 

Hasil Belajar Matematika Melalui Model Pembelajaran Matematika Dengan 

Pendekatan Pendidikan Matematika Realistik (PMRI) Pada Siswa Kelas 4 SD Negeri 

Werdoyo Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Semester II Tahun Pelajaran 

2012/2013”. Hasil penelitiannya adalah terjadi peningkatan motivasi dan hasil belajar 
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Matematika. Peningkatan motivasi belajar tampak pada kondisi awal dengan 

persentase 40,14% motivasi baik, pada siklus I meningkat menjadi 65,72% motivasi 

baik, sedangkan pada siklus II 91,42%. Peningkatan hasil belajar siswa tampak pada 

kondisi awal dengan siswa yang memenuhi KKM sebanyak 18 siswa atau 51,43%, 

siklus I dengan   nilai KKM 70 terdapat 30 siswa atau 85,71%, dan siklus II dengan 

dengan KKM 70 terdapat 33 siswa atau 94,29%. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa dengan penerapan Pembelajaran Matematika Realistik dapat meningkatkan 

motivasi belajar dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika. 

  Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Liana Suci Lestari (2013), 

Siman (2012), dalam skripsi yang berjudul “Peningkatan Hasil Belajar Matematika 

Realistik Tentang Penjumlahan Dan Pengurangan Pecahan Bagi Siswa Kelas IV SD 

N Kepundung Semester II Tahun Pelajaran 2011/2012”. Kesimpulan penelitian yang 

didapat adalah terbukti bahwa siklus 1 hasilnya 23 orang siswa atau 82,1% tuntas dan 

5 orang siswa atau 17,9% tidak tuntas, dengan nilai rata-rata 65,33 dan KKM yang 

ditetapkan 65 (enam puluh lima). Siklus 2 hasilnya dari 28 orang siswa atau 100% 

tuntas, dengan nilai rata-rata 70,60 dan KKM yang ditetapkan 65 (enam puluh lima). 

  Penerapan Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) terbukti dapat 

meningkatkan motivasi belajar dan hasil belajar siswa pada mata Matematika kelas 

IV SD Negeri Kumpulrejo 01 Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga Semester II 

Tahun Pelajaranj 2015/2016. Implikasi praktis yang terjadi setelah pelaksanaan 

penelitian tindakan kelas ini yakni guru dapat menggunakan pembelajaran yang 

kreatif, inovatif, dan menyenangkan untuk memperbaiki mutu pembelajaran. Selain 

itu pengetahuan dan keterampilan guru juga semakin berkembang dengan 

penggunaan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Guru juga dapat menerapkan 

tindakan perbaikan pembelajaran sebagai upaya meningkatkan profesionalisme kerja.  

  Bagi siswa, implikasi dari penelitian ini adalah menumbuhkan motivasi dan 

menarik  perhatian siswa agar lebih sungguh-sungguh dalam belajar, meningkatkan 

motivasi dan hasil belajar  siswa pada mata pelajaran Matematika, membantu siswa 

dalam mengenali sesuatu yang masih abstrak menggunakan berbagai media yang 
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konkret, berbagai gambar, serta membantu siswa dalam menyelesaikan pekerjaan 

menggunakan bekal pengetahuan dan pengalaman mereka serta mampu 

menghubungkannya di dunia nyata. 


