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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 

4.1 Pelaksanaan Tindakan 

4.1.1 Pelaksanaan Tindakan Siklus I 

A. Tahap Perencanaan 

 Setelah diperoleh informasi pada waktu observasi, maka peneliti 

melakukan diskusi dengan kolaborator yaitu guru matematika kelas 4 untuk 

menentukan waktu pelaksanaan, materi pembelajaran yang akan disampaikan 

serta alat penunjang lain yang perlu digunakan. Peneliti merancang Siklus I yang 

terdiri dari 3 pertemuan, setiap pertemuan berlangsung selama 70 menit (dua jam 

pelajaran), yang direncanakan pada tanggal 16, 18, dan 20 Maret 2013. Kemudian 

menentukan materi yang akan disampaikan sesuai dengan standar kompetensi dan 

kompetensi dasar yang ditetapkan. Persiapan lain yang dilakukan peneliti pada 

Siklus I ini adalah merancang rencana pelaksanaan pembelajaran sesuai pokok 

bahasan pada setiap pertemuan, menyiapkan alat peraga dalam bentuk gambar 

pada LCD, lembar kerja siswa, lembar observasi guru dan siswa untuk melihat 

bagaimana kondisi pembelajaran di kelas, lembar angket minat, serta soal evaluasi 

Siklus I. 

B. Tahap Pelaksanaan 

Pertemuan I 

 Pertemuan pertama dilaksanakan pada hari Sabtu, 16 Maret 2013 pukul 

07.00 WIB sampai 08.10 WIB. Pada kegiatan pendahuluan guru membuka 

pelajaran dengan mengucapkan salam, mengatur suasana kelas dan menanyakan 

keadaan siswa. Pada pertemuan pertama ini guru mengajarkan tentang 

penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Dalam kegiatan apersepsi guru 

mengingatkan tentang penyederhanaan pecahan.  Kemudian guru memberikan 

permasalahan kontekstual yang berhubungan dengan materi penjumlahan pecahan 

berpenyebut sama menggunakan LCD dalam bentuk gambar. 
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 Pada kegiatan inti siswa diminta memahami permasalahan kontekstual 

yang telah diberikan. Siswa yang belum paham diberi kesempatan untuk bertanya 

tentang masalah yang diberikan. Agar dapat menyelesaikan permasalahan dengan 

baik, guru meminta siswa membentuk kelompok dan memberikan media berupa 

kue dan lembar kerja siswa yang telah disediakan. Pada kegiatan ini kelompok 

berdiskusi dan bertukar pikiran mencari penyelesaian masalah. Siswa dalam 

kelompok berbagi tugas, ada yang memotong kue, menggambar , dan menuliskan 

hasilnya. Sebagian siswa masih bermalas-malasan untuk memulai diskusi.  

 Guru menghampiri kelompok yang masih tampak kebingungan 

menggunakan alat peraga. Guru berkeliling untuk mengamati hasil pekerjaan 

setiap kelompok. Setelah diskusi kelompok selesai, siswa dalam kelompok 

menampilkan hasil kerjanya kepada semua anggota kelas, sedangkan siswa dalam 

kelompok lain memberikan tanggapan. Namun sebagian besar siswa masih sulit 

untuk memberikan tanggapan. Mereka terlihat sibuk atau bercanda dengan 

temannya, tidak memperhatikan kelompok yang sedang menampilkan hasil 

kerjanya. Ketika ditanyakan apakah kelompok lain mempunyai pendapat yang 

lain dengan jawaban kelompok presentasi, siswa yang gaduh kemudian diam dan 

siswa menjawab tidak, setelah kegiatan siswa dilakukan siswa bersama guru 

membuat kesimpulan tentang penjumlahan pecahan berpenyebut sama.  

 Guru memberikan kesempatan siswa untuk bertanya tentang hal-hal yang 

belum dimengerti. Sebagian besar siswa masih malu dan takut untuk bertanya. 

Kemudian guru memberikan reward atau penghargaan kepada kelompok yang 

paling tangguh, yang mampu menyelesaikan permasalahan dengan baik. 

Kelompok lain yang belum menyelesaikan permasalahan dengan baik, diberi 

penguatan oleh guru. Pada kegiatan penutup, guru memberi latihan atau soal-soal 

secara mandiri. Guru menutup pelajaran dengan mengucap salam. 

Pertemuan II 

 Pelaksanaan pembelajaran pertemuan kedua dilaksanakan hari Senin, 18 

Maret 2013 pukul 07.00 WIB sampai 08.10 WIB. Pada pertemuan kedua ini, 

peneliti telah menyusun rencana pembelajaran yang baik agar kekurangan pada 

pertemuan pertama dapat diperbaiki. Guru telah menyiapkan alat peraga dengan 
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materi penjumlahan pecahan berpenyebut tidak sama. Dalam kegiatan apersepsi 

guru mengingatkan tentang penjumlahan pecahan berpenyebut sama.  Kemudian 

guru memberikan permasalahan kontekstual yang berhubungan dengan materi 

penjumlahan pecahan berpenyebut tidak sama menggunakan LCD dalam bentuk 

gambar. 

 Pada kegiatan inti siswa diminta memahami permasalahan kontekstual 

yang telah diberikan. Siswa yang belum paham diberi kesempatan untuk bertanya 

tentang masalah yang diberikan. Agar dapat menyelesaikan permasalahan dengan 

baik, guru meminta siswa membentuk kelompok dan memberikan media berupa 

tahu goreng dan lembar kerja siswa yang telah disediakan. Pada kegiatan ini 

kelompok berdiskusi dan bertukar pikiran mencari penyelesaian masalah.  Siswa 

dalam kelompok berbagi tugas, ada yang memotong tahu goreng, menggambar, 

dan menuliskan hasilnya. Siswa menjadi antusias dan bersemangat ketika 

menyelesaikan permasalahan dengan kelompoknya. Masih terlihat ada siswa yang 

tidak ikut berdiskusi dengan kelompoknya. 

 Guru berkeliling untuk mengamati hasil pekerjaan setiap kelompok. 

Beberapa kelompok mengalami kesulitan dan mengajukan pertanyaan yang sama. 

Guru memberikan pengarahan kepada keseluruhan siswa secara bersama-sama di 

depan kelas. Setelah guru selesai menjelaskan, beberapa kelompok mulai 

menyimpulkan hasil diskusi. Namun masih ada kelompok yang tampak masih 

bingung dan berusaha bertanya kepada kelompok lain. 

 Seperti pertemuan pertama, setelah diskusi kelompok selesai, siswa dalam 

kelompok menampilkan hasil kerjanya kepada semua anggota kelas, sedangkan 

siswa dalam kelompok lain memberikan tanggapan. Pada pertemuan kedua ini 

tidak semua kelompok menampilakn hasil kerjanya tetapi hanya dua kelompok 

saja. Di pertemuan kedua kondisi pembelajaran sudah cukup baik, hal ini terlihat 

pada penyampaian siswa yang cukup lancar. Kelompok lain juga terlihat 

memperhatikan kelompok yang sedang menampilkan hasil kerjanya tetapi masih 

ada kelompok yang mengobrol dengan teman sebelahnya. Setelah kegiatan siswa 

dilakukan siswa bersama guru menyimpulkan tentang penjumlahan pecahan 

berpenyebut sama. 
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 Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang hal-

hal yang belum dimengerti. Terdapat beberapa siswa yang bertanya dan guru 

menjelaskan secara klasikal dengan pemberian contoh. Kemudian guru 

memberikan reward atau penghargaan kepada kelompok yang paling tangguh, 

yang mampu menyelesaikan permasalahan dengan baik. Kelompok lain yang 

belum menyelesaikan permasalahan dengan baik, diberi penguatan oleh guru. 

Sebelum guru menutup pelajaran, siswa diberi PR. 

Pertemuan III 

 Pertemuan ketiga dilaksanakan hari Rabu, 20 Maret 2013 pukul 07.00 

WIB sampai 08.10 WIB. Di pertemuan ketiga ini guru membrikan tes Siklus I. 

Kegiatan pembelajaran diawali dengan menanyakan pelajaran sebelumnya yaitu 

tentang penjumlahan pecahan berpenyebut sama dan penjumlahan pecahan 

berpenyebut tidak sama. 

 Pada kegiatan inti siswa dan guru membahas PR yang diberikan pada 

pertemuan sebelumnya. Dari hasil PR yang telah dikerjakan siswa, terlihat 

beberapa siswa belum memahami materi. Kemudian guru menjelaskan materi 

yang belum dikuasai siswa. Siswa terlihat tenang memperhatikan penjelasan guru. 

Setelah selesai guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya. Tetapi 

tidak ada siswa yang bertanya. Karena tidak ada siswa yang bertanya, guru 

memberikan lembar evaluasi sebagai tes Siklus I. Guru mengawasi siswa dalam 

mengerjakan tes evaluasi. Terlihat beberapa siswa berdiskusi dengan teman 

sebangku dalam mengerjakan tes yang diberikan. Karena waktu telah habis, guru 

menyuruh siswa mengumpulkan jawabannya. Kemudian siswa mengisi lembar 

angket minat belajar siswa terhadap mata pelajaran matematika. Guru 

menginformasikan materi pertemuan berikutnya. Kemudian guru menutup dengan 

ucapan salam. 

C. Hasil Tindakan 

1) Hasil Observasi 

Hasil tindakan pembelajaran pada Siklus I berupa hasil lembar observasi 

pada kegiatan pembelajaran yang telah diterapkan oleh guru dan siswa. Untuk 

mengukur keberhasilan penerapan Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) 



44 
 

dalam kegiatan pembelajaran, peneliti menggunakan lembar observasi. Penilaian 

observasi ini dilakukan oleh observer bersama peneliti pada pertemuan I dan II. 

a) Hasil Observasi Pertemuan I 

Berdasarkan hasil observasi, penerapan pembelajaran matematika realistik 

yang diterapkan guru dan siswa pada Siklus I pertemuan I masih kurang baik 

dalam penerapannya. Hal ini dapat dilihat pada lembar observasi Siklus I 

pertemuan I (terlampir). Pada lembar observasi guru dapat dilihat belum semua 

kegiatan belajar mengajar melalui pembelajaran matematika realistik dilakukan 

oleh guru. Masih ada beberapa kegiatan yang belum dilakukan seperti memotivasi 

siswa untuk menyelesaikan masalah dengan cara mereka sendiri, memberikan 

arahan berupa pertanyaan langkah atau pertanyaan penggiring, dan memperjelas 

gambaran pola pikir siswa yang maju. Selain itu juga masih banyak catatan dari 

observer yaitu guru menyampaikan tujuan pembelajaran tapi masih kurang jelas, 

dalam pemberian masalah guru kurang menguasai permasalahan yang akan 

disampaikan, memberikan kesempatan pada siswa untuk bekerja menyelesaikan 

masalah pada Lembar Kerja siswa, namun terlalu lama sehingga waktu yang 

digunakan kurang efisien. 

Sedangkan pada lembar observasi siswa dapat dilihat kegiatan belajar 

mengajar melalui pembelajaran matematika realistik juga belum semua dilakukan 

oleh siswa. Masih ada beberapa kegiatan yang belum dilakukan seperti siswa 

tidak menyelesaikan masalah dengan cara sendiri, seringkali siswa masih melihat 

cara penyelesaian dari kelompok lain, siswa juga tidak berani mengemukakan 

gagasan/ide untuk menyelesaikan masalah yang diajukan dalam kelompok 

ataupun kelas. Selain itu juga ada beberapa catatan dari observer yaitu kesiapan 

siswa dalam mengikuti pelajaran masih kurang karena ada siswa yang tidak 

membawa buku atau peralatan tulis, siswa masih malu-malu untuk bertanya, 

hanya sebagian besar siswa yang aktif menjawab pertanyaan dari guru, siswa yang 

ramai atau sibuk sendiri dengan temannya perlu diberi arahan, dan ada siswa yang 

tidak mencatat rangkuman tentang materi yang telah dipelajari. 
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Jadi kegiatan belajar mengajar menggunakan pembelajaran matematika 

realistik pada Siklus I pertemuan I yang diterapkan guru dan siswa belum 

maksimal. Hal ini disebabkan penerapan pembelajaran matematika realistik belum 

terbiasa digunakan dalam kegiatan pembelajaran, sehingga guru dan siswa masih 

mengalami kesulitan dalam penerapannya. 

b) Hasil Observasi Pertemuan II 

Hasil observasi dalam penerapan pembelajaran matematika realistik  yang 

diterapkan guru dan siswa pada kegiatan pembelajaran Siklus I pertemuan II ini 

merupakan perbaikan dari kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan pada 

Siklus I pertemuan I.  

Berdasarkan hasil observasi tersebut, penerapan pembelajaran matematika 

realistik pada Siklus I pertemuan II sudah lebih baik dibandingkan pada Siklus I 

pertemuan I. Pada lembar observasi Siklus I pertemuan II (terlampir) dapat dilihat 

bahwa belum semua kegiatan belajar mengajar melalui pembelajaran matematika 

realistik dilakukan oleh guru. Masih ada satu kegiatan yang belum dilakukan yaitu 

memperjelas gambaran pola pikir siswa yang maju. Ada juga beberapa catatan 

dari observer seperti kurang memberikan motivasi kepada siswa dalam 

menyelesaikan permasalahan, arahan yang diberikan guru kurang ditangkap oleh 

siswa, kurang melibatkan siswa dalam membuat kesimpulan. 

Sedangkan pada lembar observasi siswa Siklus I pertemuan II (terlampir), 

semua kegiatan belajar mengajar melalui pembelajaran matematika realistik sudah 

dilakukan oleh siswa dengan baik. Namun masih ada beberapa kekurangan siswa 

perlu diberi motivasi agar tidak malu bertanya dan mau aktif menjawab 

pertanyaan dari guru, masih ada beberapa siswa yang tidak memperhatikan 

penjelasan guru, ada juga siswa yang memberikan tanggapan kepada temannya 

namun tidak sesuai, sehingga guru perlu memberikan bimbingan. Kegiatan belajar 

mengajar menggunakan pembelajaran matematika realistik pada Siklus I 

pertemuan II yang diterapkan guru dan siswa sudah lebih baik dari pertemuan 

sebelumnya,karena sudah berbekal pada Siklus I pertemuan I. 
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2) Minat Belajar 

Untuk mengukur besar minat belajar siswa, peneliti memberikan lembar 

angket minat belajar kepada siswa pada pertemuan III. Hasil isian lembar angket 

minat yang diperoleh siswa mengalami peningkatan dari minat belajar sebelum 

dilaksanakan tindakan. Berikut merupakan hasil isian lembar angket minat belajar 

setelah dilaksanakan tindakan pada Siklus I. 

 

Tabel 9 
Minat Belajar pada Siklus I 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan Tabel 9 dapat dilihat bahwa dengan menggunakan model 

pembelajaran matematika realistik terdapat peningkatan jika dibandingkan dengan 

minat belajar sebelum tindakan. Siswa yang memperoleh skor antara 80-100 

sebanyak 4 siswa (33,33%), skor antara 70-79 sebanyak 5 siswa (41,67%), skor 

antara 51-69 sebanyak 3 siswa (25%), dan skor <50 sebanyak 0 siswa (0%). 

3) Hasil Belajar  

Peneliti juga memberikan soal evaluasi Siklus I kepada siswa pada 

pertemuan III, untuk mengetahui hasil belajar matematika. Hasil belajar yang 

diperoleh siswa mengalami peningkatan dari hasil belajar siswa sebelum 

dilaksanakan tindakan. Berikut merupakan hasil belajar pada Siklus I sebelum 

dianalisis sesuai KKM= 65. 

 

 

 

 

Skor Jumlah Siswa % 
80-100 4 33,33 
70-79 5 41,67 
51-69 3 25 
<50 0 0 

Jumlah 12 100 
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Tabel 10 
Hasil Belajar pada Siklus I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan Tabel 10, siswa yang memperoleh skor nilai antara 87-90 

sebanyak 1 siswa (8,33%). skor nilai antara 74-86 sebanyak 2 siswa (16,67%), 

skor nilai antara 61-73 sebanyak 4 siswa (33,33%), skor nilai antara 48-60 

sebanyak 1 siswa (8,33%), dan skor nilai antara 35-47 sebanyak 4 siswa 

(33,33%), Dengan nilai rata-rata 60,83, nilai tertinggi 90 dan nilai terendah 35. 

4) Hasil Refleksi 

Setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran pada Siklus I dari pertemuan 

1, II, dan III maka selanjutnya diadakan refleksi atas segala kegiatan dalam proses 

pembelajaran. Hasil refleksi diambil dari hasil observasi, lembar angket dan soal 

evaluasi yang dilaksanakan pada Siklus I. Refleksi ini digunakan sebagai bahan 

perbaikan dengan membandingkan hasil tindakan dalam proses pembelajaran 

apakah sudah sesuai dengan indikator kinerja. Berdasarkan hasil tindakan yang 

diperoleh dari observasi yang dilakukan observer bersama peneliti pada Siklus I 

maka dapat direfleksi sebagai berikut: 

1) Hasil Observasi 

a) Guru 

Berdasarkan hasil lembar observasi guru dalam menerapkan pembelajaran 

matematika realistik, guru belum melaksanakan semua kegiatan pembelajaran. 

Hal ini terlihat dari tahapan kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksanakan dari 

awal hingga akhir, masih ada beberapa kegiatan yang belum dilakukan dan masih 

No. Interval Frekuensi % 
1 87-99 1 8,33 
2 74-86 2 16,67 
3 61-73 4 33,33 
4 48-60 1 8,33 
5 35-47 4 33,33 

Jumlah 12 100 
Rata – rata nilai Matematika 60,83 

Nilai tertinggi Matematika 90 
Nilai terendah Matematika 35 
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banyak catatan berupa masukan dan perbaikan dari observer seperti yang telah 

dijelaskan pada hasil tindakan. Sehingga dalam penerapan pembelajaran 

matematika realistik, aktivitas guru belum mencapai indikator proses yang telah 

ditetapkan. 

b) Siswa 

Berdasarkan hasil lembar observasi siswa dalam menerapkan 

pembelajaran matematika realistik, siswa sudah melaksanakan semua tahapan 

kegiatan pembelajaran  dari awal hingga akhir, namun masih ada beberapa catatan 

kekurangan siswa dari observer seperti yang telah dijelaskan pada hasil tindakan. 

Sehingga dalam penerapan pembelajaran matematika realistik, aktivitas siswa 

juga belum mencapai indikator proses yang telah ditetapkan. 

2) Minat Belajar 

Setelah melaksanakan kegiatan belajar mengajar menggunakan 

pembelajaran matematika realistik, terdapat 9 siswa (75%) yang memperoleh skor 

70≤x≤100. Hal ini membuktikan minat belajar matematika sudah mencapai 

indikator hasil yang telah ditetapkan.  

3) Hasil Belajar 

Setelah melaksanakan kegiatan belajar mengajar menggunakan 

pembelajaran matematika realistik, jumlah siswa yang tuntas dengan nilai ≥65 

sebanyak 7 siswa (58,33%), dengan nilai rata-rata 60,83, nilai tertinggi 90 dan 

nilai terendah 35. Hal ini membuktikan hasil belajar matematika belum mencapai 

indikator kinerja yang telah ditetapkan. Namun terjadi peningkatan hasil belajar 

siswa pada mata pelajaran matematika dibanding Pra Siklus. 

Berdasarkan informasi dari observer secara keseluruhan hasil refleksi yang 

diperoleh pada proses pembelajaran Siklus I adalah sebagai berikut: 

1. Kelebihan 

a) Rancangan pembelajaran sudah terprogram. 

b) Siswa lebih tertarik pada pembelajaran dengan menggunakan 

Pembelajaran Matematika Realistik (PMR). 

c) Kegiatan pembelajaran nampak lebih hidup, perhatian, antusias siswa 

lebih meningkat, karena mereka belajar  tanpa tekanan. 
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d) Siswa terlibat aktif didalam proses pembelajaran. 

e) Siswa yang berkemampuan rendah dalam belajar dapat terbantu oleh 

teman dalam kelompoknya. 

2. Kekurangan 

a) Hambatan 

1) Penerapan Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) belum 

terbiasa dilaksanakan siswa dalam kegiatan pembelajaran sehingga 

siswa masih sulit dikembangkan. 

2) Penerapan PMR oleh kolaborator ada yang tidak sesuai dengan 

rencana pembelajaran yang peneliti susun, dikarenakan 

kesalahpahaman antara peneliti dan kolaborator. 

3) Setelah siswa mempresentasikan hasil kerja kelompok, guru 

cenderung mengulang jawaban siswa. 

4) Siswa masih malu untuk bertanya, belum berani mengemukakan 

pendapat, memberi tanggapan atas jawaban siswa lain. 

5) Dalam kegiatan kelompok terlalu lama sehingga pemberian contoh 

soal kurang. 

b) Penyelesaian 

1) Dalam proses pembelajaran memerlukan pengarahan yang 

maksimal dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan siswa. 

2) Mengkomunikasikan secara detail setiap kegiatan rencana 

pembelajaran dengan guru kelas. 

3) Membentuk kelompok diskusi yang terdiri dari 2 siswa. 

4) Memotivasi siswa agar berani berpendapat yaitu dengan pemberian 

skor tambahan bagi siswa yang berani mengemukakan pendapat. 

5) Guru membatasi waktu diskusi kelompok, supaya waktu cukup 

untuk pemberian contoh soal. 
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4.1.2 Pelaksanaan Tindakan Siklus II  

A. Tahap Perencanaan 

 Seperti halnya Siklus I, Siklus II juga masih menggunakan Pembelajaran 

Matematika Realistik (PMR). Perencanaan pembelajaran pada Siklus II ini 

sebagai penyempurnaan dan tindak lanjut dari kekurangan yang terjadi pada 

Siklus I. Peneliti juga merancang Siklus II yang terdiri dari 3 pertemuan, setiap 

pertemuan berlangsung selama 70 menit (dua jam pelajaran), yang direncanakan 

pada tanggal 25, 27, dan 30 Maret 2013. Kemudian menentukan materi yang akan 

disampaikan sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang 

ditetapkan. Persiapan lain yang dilakukan peneliti pada Siklus II ini adalah 

merancang rencana pelaksanaan pembelajaran sesuai pokok bahasan pada setiap 

pertemuan, menyiapkan alat peraga dalam bentuk gambar pada LCD, lembar kerja 

siswa, lembar observasi guru dan siswa untuk melihat bagaimana kondisi 

pembelajaran di kelas, lembar angket minat, serta soal evaluasi Siklus II. 

B. Tahap Pelaksanaan 

Pertemuan I 

 Pertemuan pertama pada siklus II ini dilaksanakan pada hari Senin, 25 

Maret 2013 pukul 07.00 WIB sampai 08.10 WIB. Kegiatan pembelajaran diawali 

dengan mengingatkan kembali tentang penjumlahan pecahan dan dilanjutkan 

dengan menyanyikan sebuah lagu yang berkaitan dengan pengurangan pecahan 

berpenyebut sama supaya membuat siswa semakin bersemangat mengikuti 

kegiatan pembelajaran. Setelah itu siswa diminta mengamati permasalahan 

kontekstual yang berhubungan dengan materi pengurangan pecahan berpenyebut 

sama pada LCD dalam bentuk gambar. 

 Pada kegiatan inti siswa diminta memahami permasalahan kontekstual 

yang telah diberikan. Siswa yang belum paham diberi kesempatan untuk bertanya 

tentang masalah yang diberikan. Agar dapat menyelesaikan permasalahan dengan 

baik, guru meminta siswa membentuk kelompok yang terdiri dari dua siswa dan 

memberikan media berupa buah apel dan lembar kerja siswa yang telah 

disediakan. Pada kegiatan ini kelompok berdiskusi dan bertukar pikiran mencari 

penyelesaian masalah. Siswa dalam kelompok berbagi tugas, ada yang memotong 
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buah apel,menggambar, dan menuliskan hasilnya. Guru menginformasikan batas 

waktu penyelesaiannya. Pada pertemuan ini, siswa terlihat lebih antusias dalam 

belajar. Tidak banyak petanyaan yang diajukan siswa. selama proses diskusi 

berlangsung, guru berkeliling mendatangi masing-masing kelompok untuk 

mengontrol jalannya diskusi. Semua siswa mulai ikut terlibat aktif dalam mencari 

penyelesaian masalah, sehingga proses diskusi berjalan lebih cepat. Siswa diminta 

untuk menyalin hal-hal yang penting dalam lembar kerja siswa agar mereka 

mempunyai catatan tentang materi yang sedang mereka pelajari dalam buku 

catatan mereka. 

 Setelah semua kelompok menyelesaikan permasalahan tentang 

pengurangan pecahan berpenyebut sama. Siswa dalam kelompok diminta 

menyajikan hasil kerjanya ke depan kelas. Agar peserta didik antusias untuk 

menampilkan hasilnya guru menginformasikan bahwa siswa yang berani maju 

atau berpendapat akan memperoleh skor tambahan. Kelas terlihat ramai karena 

semua siswa berkeinginan maju, kemudian guru menunjuk siswa yang 

mengacungkan jari. Guru memperjelas jawaban siswa dengan memancing siswa 

dengan pertanyaan-pertanyaan. Siswa diberi kesempatan untuk memberikan 

tanggapan kepada kelompok yang menampilkan hasil kerjanya.  

 Setelah dua kelompok menampilkan hasil kerjanya, siswa bersama guru 

menyimpulkan tentang pengurangan pecahan berpenyebut sama. Guru 

memberikan contoh pengerjaan soal tentang pengurangan pecahan berpenyebut 

sama. Guru menuliskan soal untuk dikerjakan siswa di papan tulis. Guru meminta 

kesediaan siswa maju, karena banyak siswa berantusias maju guru menunjuk 

siswa yang mengacungkan jari untuk maju. Dan siswa lain mengerjakan di buku. 

Guru menanyakan apakah ada jawaban yang berbeda, dan semua siswa menjawab 

tidak. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya tentang hal-hal yang belum 

dimengerti. Terdapat beberapa siswa yang bertanya dan guru menjelaskan secara 

klasikal dengan pemberian contoh. Kemudian guru memberikan reward atau 

penghargaan kepada kelompok yang paling tangguh, yang mampu menyelesaikan 

permasalahan dengan baik. Kelompok lain yang belum menyelesaikan 

permasalahan dengan baik, diberi penguatan oleh guru. Pada kegiatan penutup, 
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guru memberi latihan atau soal-soal secara mandiri. Guru menutup pelajaran 

dengan mengucap salam. 

Pertemuan II 

 Pertemuan  kedua pada siklus II dilaksanakan pada hari Rabu, 27 Maret 

2013 pukul 07.00 sampai 08.10. Pada pertemuan kedua ini guru telah menyiapkan 

rencana pembelajaran yang lebih baik lagi. Kegiatan pembelajaran diawali dengan 

mengingatkan kembali tentang pengurangan pecahan berpenyebut sama dan 

dilanjutkan dengan menyanyikan sebuah lagu yang berkaitan dengan pengurangan 

pecahan berpenyebut tidak sama membuat siswa semakin bersemangat mengikuti 

kegiatan pembelajaran. Setelah itu siswa diminta mengamati permasalahan 

kontekstual yang berhubungan dengan materi pengurangan pecahan berpenyebut 

tidak sama pada LCD dalam bentuk gambar. 

 Pada kegiatan inti siswa mulai bergabung dengan kelompok sesuai 

pertemuan sebelumnya untuk berdiskusi dan bertukar pikiran mencari 

penyelesaian masalah. Siswa dalam kelompok berbagi tugas, ada yang membagi 

cokelat,menggambar, dan menuliskan hasilnya pada lembar kerja siswa. Guru 

berkeliling mengamati proses diskudi siswa. siswa terlihat antusias dalam proses 

ini. Kegiatan ini terlihat mengasikkan bagi para siswa. 

 Karena waktu diskusi telah habis, maka guru meminta perwakilan 

kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi. Agar peserta didik antusias 

untuk menampilkan hasilnya dan guru menginformasikan bahwa siswa yang 

berani maju atau berpendapat akan memperoleh skor tambahan. Kelas terlihat 

ramai karena semua siswa berkeinginan maju. Akhirnya guru menunjuk siswa 

untuk mengemukakan hasilnya. Guru juga memancing kejelasan siswa dengan 

pertanyaan-pertanyaan. Siswa mempresentasikan hasilnya dengan sangat percaya 

diri. Guru memberikan skor pada kelompok yang berani menyanggah jawaban 

temannya. Siswa diminta untuk menyalin hal-hal yang penting agar mereka punya 

materi yang sedang mereka pelajari dalam buku catatan mereka. 

 Setelah selesai presentasi, siswa bersama guru menyimpulkan materi. 

Guru memberi contoh penyelesaian apabila siswa menemui soal yang serupa. 

Siswa diberi kesempatan untuk bertanya tentang hal-hal yang belum dimengerti. 
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Terdapat beberapa siswa yang bertanya dan guru menjelaskan secara klasikal 

dengan pemberian contoh. Kemudian guru memberikan reward atau penghargaan 

kepada kelompok yang paling tangguh, yang mampu menyelesaikan 

permasalahan dengan baik. Kelompok lain yang belum menyelesaikan 

permasalahan dengan baik, diberi penguatan oleh guru. Sebelum guru menutup 

pelajaran, siswa diberi PR. 

Pertemuan III 

 Pertemuan terakhir pada Siklus II ini dilaksanakan pada hari Sabtu, 30 

Maret 2013. Di pertemuan ketiga ini kegiatan pembelajaran diawali dengan 

mengingatkan kembali tentang pelajaran sebelumnya tentang pengurangan 

pecahan berpenyebut sama dan tidak sama. 

 Pada kegiatan inti siswa dan guru membahas PR yang diberikan pada 

pertemuan sebelumnya. Dari hasil PR yang telah dikerjakan siswa, terlihat ada 

siswa belum memahami materi. Guru kembali menjelaskan materi yang belum 

dipahami siswa dengan beberapa contoh soal. Siswa diberi soal dan diberi 

kesempatan untuk mengerjakan soal di papan tulis. 

 Siswa antusias maju tanpa ditunjuk guru. Siswa bersama guru membahas 

hasil yang telah dikerjakan di papan tulis. Guru memberikan kesempatan kepada 

untuk bertanya sebelum guru memberikan evaluasi. Setelah semua siswa paham 

terhadap materi yang dipelajari, tidak ada siswa yang bertanya. Guru membagikan 

lembar evaluasi sebagai tes Siklus II. Siswa yang sudah selesai mengumpulkan 

evaluasi. Kemudian siswa mengisi lembar angket minat belajar siswa terhadap 

mata pelajaran matematika. Guru menginformasikan materi untuk pertemuan 

berikutnya. Kemudian guru menutup pelajaran dengan salam. 

C. Hasil Tindakan 

1) Hasil Observasi 

Hasil tindakan pembelajaran pada Siklus II berupa hasil lembar observasi 

pada kegiatan pembelajaran yang telah diterapkan oleh guru dan siswa. Untuk 

mengukur keberhasilan penerapan Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) 

dalam kegiatan pembelajaran, peneliti menggunakan lembar observasi. Penilaian 

observasi ini dilakukan oleh observer bersama peneliti pada pertemuan I dan II. 
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a) Hasil Observasi Pertemuan I 

Berdasarkan hasil observasi penerapan pembelajaran matematika realistik 

yang diterapkan guru dan siswa Siklus II pertemuan I pada kegiatan pembelajaran 

masih kurang baik dalam penerapannya. Hal ini dapat dilihat pada lembar 

observasi Siklus II pertemuan I (terlampir). Pada lembar observasi guru dapat 

dilihat bahwa semua kegiatan belajar mengajar melalui pembelajaran matematika 

realistik sudah dilakukan oleh guru dengan baik. Namun masih ada sedikit catatan 

dari observer yaitu guru perlu memberikan motivasi lebih kepada siswa, 

memberikan bimbingan dan arahan dalam setiap kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan, agar siswa menjadi lebih memahami materi yang disampaikan. 

Sedangkan pada lembar observasi siswa dapat dilihat bahwa semua 

kegiatan belajar mengajar melalui pembelajaran matematika realistik sudah 

dilakukan oleh siswa dengan baik. Namun masih ada sedikit catatan dari observer 

yaitu siswa perlu diberi motivasi, bimbingan dan arahan oleh guru dalam setiap 

kegiatan pembelajaran yang dilakukan, agar siswa menjadi lebih berminat 

terhadap materi yang dipelajari dan akan berdampak terhadap hasil belajar siswa. 

Jadi kegiatan belajar mengajar menggunakan pembelajaran matematika realistik 

pada Siklus II pertemuan I yang diterapkan guru dan siswa sudah maksimal, 

walaupun masih ada sedikit kekurangan yang perlu diperbaiki lagi pada 

pertemuan II.  

b) Hasil Observasi Pertemuan II 

Hasil observasi dalam penerapan pembelajaran matematika realistik  yang 

diterapkan guru dan siswa pada kegiatan pembelajaran Siklus II pertemuan II ini 

merupakan perbaikan dari kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan pada 

Siklus II pertemuan I. Berdasarkan hasil observasi tersebut, penerapan model 

pembelajaran matematika realistik pada Siklus II pertemuan II sudah lebih 

maksimal dibandingkan pada Siklus II pertemuan I. Pada lembar observasi Siklus 

II pertemuan II (terlampir) dapat dilihat semua kegiatan belajar mengajar melalui 

pembelajaran matematika realistik sudah dilakukan oleh guru dengan baik dan 

sudah tidak ada catatan dari observer. Namun guru perlu meningkatkan lagi 
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kualitas belajar mengajar dalam penerapan pembelajaran matematika realistik ini 

supaya lebih terbiasa. 

Sedangkan pada lembar observasi siswa pada Siklus II pertemuan II 

(terlampir), semua kegiatan belajar mengajar melalui pembelajaran matematika 

realistik sudah dilakukan oleh siswa dengan baik dan sudah tidak ada catatan dari 

observer. Siswa perlu mempertahankan dan meningkatkan lagi minat belajar dan 

hasil belajarnya terhadap mata pelajaran matematika. Pada pertemuan II ini siswa 

sudah mulai terbiasa menggunakan pembelajaran matematika realistik. Kegiatan 

belajar mengajar melalui pembelajaran matematika realistik pada Siklus II 

pertemuan II yang diterapkan guru dan siswa sudah maksimal dibanding 

pertemuan sebelumnya, karena guru dan siswa sudah terbiasa dengan penerapan 

pembelajaran matematika realistik tersebut. 

2) Minat Belajar 

Untuk mengukur besar minat belajar matematika, peneliti juga 

memberikan lembar angket minat belajar kepada siswa pada pertemuan III. Hasil 

isian lembar angket minat belajar yang diperoleh siswa mengalami peningkatan 

dari minat belajar matematika sebelum dilaksanakan tindakan. Berikut merupakan 

hasil isian lembar angket minat belajar matematika setelah dilaksanakan tindakan 

pada Siklus II. 

 

Tabel 11 

Minat Belajar pada Siklus II 
 

 

 

 

 

 

 

Skor  Jumlah Siswa % 
80-100 6 50 
70-79 5 41,67 
51-69 1 8,33 
<50 0 0 

Jumlah 12 100 
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Berdasarkan Tabel 11 dapat dilihat bahwa dengan menggunakan 

pembelajaran matematika realistik terdapat peningkatan jika dibandingkan dengan 

minat belajar pada sebelum tindakan dan setelah tindakan siklus I. Siswa yang 

memperoleh skor antara 80-100 sebanyak 6 siswa (50%), skor antara 70-79 

sebanyak 5 siswa (41,67%), skor antara 51-69 sebanyak 1 siswa (8,33%), dan skor 

<50 sebanyak 0 siswa (0%). 

3) Hasil Belajar  

Peneliti juga memberikan soal evaluasi Siklus II kepada siswa pada 

pertemuan III, untuk mengetahui hasil belajar matematika. Hasil belajar yang 

diperoleh siswa mengalami peningkatan dari hasil belajar sebelum dilaksanakan 

tindakan dan setelah tindakan Siklus I. Berikut merupakan hasil belajar pada 

Siklus II sebelum dianalisis sesuai KKM= 65. 

 

Tabel 12 
Hasil Belajar pada Siklus II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan Tabel 12, siswa yang memperoleh skor nilai antara 90-100 

sebanyak 4 siswa (33,33%), skor nilai 80-89 sebanyak 3 siswa (25%), skor nilai 

antara 70-79 sebanyak 3 siswa (25%), skor nilai antara 60-69 sebanyak 1 siswa 

(8,33%) dan skor nilai antara 50-59 sebanyak 1 siswa (8,33%), Dengan nilai rata-

rata 77,92, nilai tertinggi 100 dan nilai terendah 50. 

 

 

No. Interval Frekuensi % 
1 90-100 4 33,33 
2 80-89 3 25 
3 70-79 3 25 
4 60-69 1 8,33 
5 50-59 1 8,33 

Jumlah 12 100 
Rata – rata nilai Matematika 77,92 

Nilai tertinggi Matematika 100 
Nilai terendah Matematika 50 
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4) Hasil Refleksi 

Setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran pada Siklus II dari 

pertemuan 1, II, dan III maka selanjutnya diadakan refleksi atas segala kegiatan 

dalam proses pembelajaran. Hasil refleksi diambil dari hasil observasi, lembar 

angket dan soal evaluasi yang dilaksanakan pada Siklus II. Refleksi ini digunakan 

sebagai bahan perbaikan dengan membandingkan hasil tindakan dalam proses 

pembelajaran apakah sudah sesuai dengan indikator kinerja. Berdasarkan hasil 

observasi yang dilakukan observer bersama peneliti pada Siklus II maka dapat 

direfleksi sebagai berikut: 

1) Hasil Observasi 

a) Guru 

Berdasarkan lembar observasi guru dalam menerapkan pembelajaran 

matematika realistik, guru sudah melaksanakan semua kegiatan pembelajaran 

dengan baik. Hal ini terlihat dari tahapan kegiatan pembelajaran yang sudah 

dilaksanakan dari awal hingga akhir dan sudah tidak ada catatan berupa masukan 

dan perbaikan dari observer seperti yang telah dijelaskan pada hasil tindakan. 

Sehingga dalam penerapan pembelajaran matematika realistik, aktivitas guru 

sudah mencapai indikator proses yang telah ditetapkan. Pada Siklus II ini guru 

sudah menerapkan pembelajaran matematika realistik dengan maksimal. 

b) Siswa 

Berdasarkan hasil lembar observasi siswa dalam menerapkan 

pembelajaran matematika realistik, siswa sudah melaksanakan semua tahapan 

kegiatan pembelajaran dari awal hingga akhir, dan sudah tidak ada catatan berupa 

masukan dan perbaikan dari observer seperti yang telah dijelaskan pada hasil 

tindakan. Sehingga dalam penerapan pembelajaran matematika realistik, aktivitas 

siswa juga sudah mencapai indikator proses yang telah ditetapkan. Pada Siklus II 

ini siswa sangat tertarik dan antusias dalam mengikuti pembelajaran. 

2) Minat Belajar 

Setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran menggunakan pembelajaran 

matematika realistik, terdapat 11 siswa (91,67%) yang memperoleh skor 
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70≤x≤100. Hal ini membuktikan minat belajar matematika sudah mencapai 

indikator hasil yang telah ditetapkan.  

3) Hasil Belajar 

Setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran menggunakan pembelajaran 

matematika realistik, jumlah siswa yang tuntas dengan nilai ≥65 sebanyak 11 

siswa (91,67%), nilai rata-rata 77,92, dengan nilai tertinggi 100 dan nilai terendah 

50. Hal ini membuktikan hasil belajar matematika sudah mencapai indikator hasil 

yang telah ditetapkan dan mengalami peningkatan hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran matematika dibanding Siklus I. 

Berdasarkan informasi dari observer secara keseluruhan hasil refleksi yang 

diperoleh pada proses pembelajaran Siklus II adalah sebagai berikut: 

1. Kelebihan 

a) Rancangan pembelajaran sudah terprogram. 

b) Siswa lebih tertarik pada pembelajaran dengan menggunakan model 

Pembelajaran Matematika Realistik (PMR). 

c) Kegiatan pembelajaran nampak lebih hidup, perhatian, antusias siswa 

lebih meningkat, karena mereka belajar  tanpa tekanan. 

d) Siswa terlibat aktif didalam proses pembelajaran. 

e) Siswa yang berkemampuan rendah dalam belajar dapat terbantu oleh 

teman dalam kelompoknya. 

f) Antara rencana pembelajaran dengan proses pembelajaran sudah 

sesuai. 

g) Keberanian siswa sudah tumbuh dalam mengemukakan pendapat dan 

memberi tanggapan. 

h) Guru dan siswa sudah mulai terbiasa menerapkan kegiatan 

pembelajaran dengan model Pembelajaran Matematika Realistik 

(PMR). 

2. Kekurangan 

a) Hambatan 

Guru masih kesulitan dalam mengarahkan pembelajaran dalam setiap 

kegiatan. 
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b) Penyelesaian  

Dalam proses pembelajaran memerlukan pengarahan yang maksimal 

dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan siswa. 

 

4.2 Hasil Analisis Data 

4.2.1 Data Siklus I 

Analisis penelitian setelah kegiatan belajar mengajar melalui Pembelajaran 

Matematika Realistik (PMR) yang terdiri dari 3 pertemuan pada Siklus I dan 

diperoleh minat belajar dan hasil belajar matematika pada akhir Siklus I pada 

pertemuan III. 

1) Minat Belajar 

Hasil isian lembar angket minat belajar matematika setelah mengikuti 

kegiatan belajar mengajar melalui pembelajaran matematika realistik yang telah 

disajikan (pada Tabel 9) dapat dikategorikan menjadi 4 kategori yaitu sangat 

tinggi, tinggi, rendah, dan sangat rendah. Berikut tabel minat belajar matematika 

yang telah disesuaikan dengan masing–masing kategori. 

 

Tabel 13 
Kategori Minat Belajar pada Siklus I 

 
 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel 13 dapat dilihat terdapat 4 siswa (33,33%) yang 

memiliki minat belajar sangat tinggi, 5 siswa (41,67%) yang memiliki minat 

belajar tinggi, 3 siswa (25%) yang memiliki minat belajar masih rendah dan sudah 

tidak ada siswa yang memiliki minat belajar sangat rendah. Jadi siswa yang 

Kategori Minat Jumlah Siswa % 
Sangat tinggi 4 33,33 

Tinggi 5 41,67 
Rendah 3 25 

Sangat rendah 0 0 
Jumlah 12 100 
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mencapai minat belajar pada kategori sangat tinggi dan tinggi sebanyak 9 siswa 

(75%). 

Untuk lebih jelasnya, tabel diatas dapat digambarkan dalam diagram 
batang pada Gambar 2. 

 

 
  
  
 Gambar 2 Kategori Minat Belajar pada Siklus I 
 

 Berdasarkan Gambar 2 terlihat jelas bahwa sudah mengalami peningkatan 

minat belajar pada siklus I ini dibanding dengan sebelum dilakukan tindakan. 

Siswa yang masih memiliki minat rendah hanya 3 siswa dan sudah tidak siswa 

yang memiliki minat sangat rendah. Sedangkan siswa yang memiliki minat tinggi 

sebanyak 5 siswa dan minat sangat tinggi sebanyak 4 siswa.  

2) Hasil Belajar 

 Pada pertemuan pertama dan kedua Siklus I guru menerapkan 

pembelajaran matematika realistik. Guru memberikan postes pada pertemuan 

ketiga dengan data hasil belajar matematika Siklus I (pada Tabel 10). Berdasarkan 

hasil belajar tersebut dapat dikelompokkan sesuai dengan nilai Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM= 65). Data ketuntasan hasil belajar matematika 

disajikan dalam bentuk Tabel 14. 
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Tabel 14 
Ketuntasan Hasil Belajar pada Siklus I 

 

 
 

 

  

Dilihat dari Tabel 14 dapat diketahui bahwa siswa yang sudah tuntas 

dengan nilai murni di atas KKM sebanyak 7 siswa (58,33%) dan yang belum 

tuntas atau masih di bawah KKM sebanyak 5 siswa (41,67%). Berdasarkan tabel 

di atas dapat digambarkan dalam diagram batang pada Gambar 3. 

 

 
 

 Gambar 3 Ketuntasan Hasil Belajar pada Siklus I 
 

 Berdasarkan Gambar 3 terlihat jelas bahwa ketuntasan hasil belajar 

matematika sudah mengalami peningkatan. Siswa yang belum tuntas masih 5 

siswa dan yang sudah tuntas sebanyak 7 siswa. 
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Kategori Jumlah Siswa % 
Tuntas 7 58,33 

Tidak Tuntas 5 41,67 
Jumlah 12 100 
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4.2.2 Data Siklus II 

Analisis penelitian setelah pembelajaran menggunakan Pembelajaran 

Matematika Realistik (PMR) yang terdiri dari 3 pertemuan pada Siklus I dan 

diperoleh minat belajar dan hasil belajar matematika pada akhir Siklus II pada 

pertemuan ke-3. 

a) Minat Belajar 

Hasil isian lembar angket minat belajar matematika setelah mengikuti 

kegiatan belajar mengajar melalui pembelajaran matematika realistik yang telah 

disajikan (pada Tabel 11) dapat dikategorikan menjadi 4 kategori yaitu sangat 

tinggi, tinggi, rendah, dan sangat rendah. Berikut tabel minat belajar matematika 

yang telah disesuaikan dengan masing-masing kategori: 

 

Tabel 15 
Kategori Minat Belajar pada Siklus II 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan Tabel 15 dapat dilihat terdapat 6 siswa (50%) yang memiliki 

minat belajar sangat tinggi, 5 siswa (41,67%) yang memiliki minat belajar tinggi, 

dan hanya 1 siswa (8,33%) yang memiliki minat belajar masih rendah. Jadi siswa 

yang mencapai minat belajar pada kategori sangat tinggi dan tinggi sebanyak 11 

siswa (91,67%). 

Untuk lebih jelasnya, tabel diatas dapat digambarkan dalam diagram 

batang pada Gambar 4. 

 

Kategori Minat Jumlah Siswa % 
Sangat tinggi 6 50 

Tinggi 5 41,67 
Rendah 1 8,33 

Sangat rendah 0 0 
Jumlah 12 100 
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 Gambar 4 Kategori Minat Belajar pada Siklus II 
 

 Berdasarkan Gambar 4 terlihat jelas mengalami peningkatan minat belajar 

pada siklus II ini dibanding dengan sebelum dilakukan tindakan dan siklus I. 

Siswa yang memiliki minat tinggi sebanyak 5 siswa dan minat sangat tinggi 

sebanyak 6 siswa. Hanya 1 siswa yang masih memiliki minat rendah.  

b) Hasil Belajar 

 Pada pertemuan pertama dan kedua Siklus II guru juga masih menerapkan 

pembelajaran matematika realistik. Guru memberikan postes pada pertemuan 

ketiga dengan data hasil belajar matematika Siklus II (pada tabel 12). 

Berdasarkan hasil belajar tersebut dapat dikelompokkan sesuai dengan nilai 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM= 65) data hasil belajar matematika disajikan 

dalam bentuk Tabel 16. 

 

Tabel 16 
Ketuntasan Hasil Belajar pada Siklus II 
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Tuntas 11 91,67 

Tidak Tuntas 1 8,33 
Jumlah 12 100 
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Dilihat dari Tabel 16 dapat diketahui bahwa siswa yang sudah tuntas 

dengan nilai murni di atas KKM sebanyak 11 siswa (91,67%) dan yang belum 

tuntas atau masih di bawah KKM hanya 1 siswa (8,33%). Berdasarkan tabel di 

atas dapat digambarkan dalam diagram batang pada Gambar 5. 

 

 
 

 Gambar 5 Ketuntasan Hasil Belajar pada Siklus II 
 

 Berdasarkan Gambar 5 terlihat jelas bahwa ketuntasan hasil belajar 

matematika mengalami peningkatan. Siswa yang sudah tuntas adalah 11 siswa dan 

hanya  1 siswa yang belum tuntas. 

 

4.2.3 Rekapitulasi Pra Siklus, Siklus I, dan  Siklus II 

1) Minat Belajar 

Hasil isian lembar angket minat belajar siswa sebelum melakukan 

tindakan, peneliti memberikan lembar angket minat belajar matematika kepada 

siswa untuk diisi. Data yang diperoleh berdasarkan hasil isian angket minat, dapat 

dilihat pada Tabel 17. 
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Tabel 17 
Rekapitulasi Minat Belajar Pra Siklus, Siklus I, dan Siklus II 

 

Kategori Minat 
Pra Siklus Siklus I Siklus II 

Jumlah % Jumlah % Jumlah % 

Sangat Tinggi 0 0 4 33,33 6 50 

Tinggi 4 33,33 5 41,67 5 41,67 

Rendah 7 58,33 3 25 1 8,33 

Sangat Rendah 1 8,33 0 0 0 0 

Jumlah 12 100 12 100 12 100 

 

Berdasarkan Tabel 17, hasil lembar angket minat belajar matematika dapat 

dilihat adanya peningkatan jumlah siswa yang memiliki minat belajar tinggi dan 

sangat tinggi. Pada pra siklus belum ada siswa yang memiliki minat belajar sangat 

tinggi (0%), pada Siklus I menjadi sebanyak 4 siswa (33,33%) dan pada Siklus II 

sebanyak 6 siswa (50%) yang memiliki minat belajar sangat tinggi. Sedangkan 

minat belajar pada kategori tinggi, pada Pra Siklus sebanyak 4 siswa (33,33%), 

pada Siklus I menjadi 5 siswa (41,67%), dan pada Siklus II tetap sebanyak 5 siswa 

(41,67%). Sebaliknya, hasil lembar angket minat belajar matematika mengalami 

penurunan jumlah siswa yang memiliki minat belajar pada kategori rendah dan 

sangat rendah. Siswa yang memiliki minat belajar rendah pada Pra Siklus 

sebanyak 7 siswa (58,33%), Siklus I menjadi 3 siswa (25%), dan Siklus II hanya 1 

siswa (8,33%). Sedangkan pada kategori sangat rendah, pada Pra Siklus hanya ada 

1 siswa (8,33%), pada Siklus I dan II sudah tidak ada (0%).  

Untuk lebih jelasnya, tabel di atas dapat digambarkan dalam diagram 

batang pada Gambar 6. 
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 Gambar 6 Rekapitulasi Minat Belajar Pra Siklus, Siklus I dan Siklus II 
 

Pada Gambar 6 menunjukkan peningkatan minat belajar pada kategori 

tinggi dan sangat tinggi dari Pra Siklus ke Siklus I sebesar 5 siswa (41,67%), 

Siklus I ke Siklus II sebesar 2 siswa (16,67%), dan Pra Siklus ke Siklus II sebesar 

7 siswa (8,33%). Hal ini membuktikan bahwa kegiatan belajar mengajar melalui 

Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) dapat meningkatkan minat belajar 

matematika walaupun masih ada 1 siswa (8,33%) yang memiliki minat belajar 

masih rendah.  

2)  Hasil Belajar 

Hasil belajar siswa berdasarkan pretes kondisi awal, postes dari Siklus I 

dan Siklus II selalu mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 18. 

 

Tabel 18 
Rekapitulasi Ketuntasan Hasil Belajar Pra Siklus, Siklus I, dan Siklus II 

 
 

Kategori 
Pra Siklus Siklus I Siklus II 

Frekuensi % Frekuensi % Frekuensi % 

Tuntas 2 16,67 7 58,33 11 91,67 

Tidak Tuntas 10 83,33 5 41,67 1 8,33 

Jumlah 12 100 12 100 12 100 
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Berdasarkan Tabel 18, hasil belajar dapat dilihat adanya peningkatan 

jumlah siswa yang tuntas dalam mata pelajaran matematika terbukti untuk 

klasifikasi tuntas, pada Pra Siklus terdapat 2 siswa (16,67%), Siklus I terjadi 

peningkatan menjadi 7 siswa (58,33%) yang tuntas, dan Siklus II mencapai 11 

siswa (91,67%) yang tuntas. Sedangkan pada klasifikasi tidak tuntas, pada Pra 

Siklus sebanyak 10 siswa (83,33%), terjadi penurunan pada Siklus I menjadi 5 

siswa (41,67%) dan Siklus II hanya 1 siswa (8,33%).  

Untuk lebih jelasnya, tabel diatas dapat digambarkan dalam diagram 

batang pada Gambar 7. 

 

Gambar 7 Rekapitulasi Ketuntasan Hasil Belajar Pra Siklus, Siklus I, 
dan Siklus II  

Pada Gambar 7 menunjukkan peningkatan hasil belajar dari Pra Siklus ke 

Siklus I sebesar 41,67%, dari Siklus I ke Siklus II sebesar 33,33%, dan dari Pra 

Siklus ke Siklus II sebesar 75%. Hal ini membuktikan bahwa pembelajaran 

menggunakan Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) dapat meningkatkan 

hasil belajar pada mata pelajaran matematika walaupun belum tuntas 100%.  

 

4.3 Pembahasan  

Berdasarkan hasil observasi sebelum tindakan diperoleh bahwa tingkat 

minat belajar dan hasil belajar matematika masih rendah, hal ini disebabkan guru 

kurang melibatkan siswa dalam proses pembelajaran, pada umumnya hanya 

menggunakan metode ceramah dalam proses pembelajaran meskipun guru 
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memberikan penugasan kepada siswa, namun sebatas mengerjakan latihan soal 

yang diberikan oleh guru. Selain itu guru dalam memberikan materi pelajaran 

tidak menghubungkan dengan masalah-masalah nyata yang dekat dengan 

kehidupan siswa, padahal masalah-masalah nyata dari kehidupan sehari-hari siswa 

dapat digunakan sebagai titik awal pembelajaran matematika, agar siswa dapat 

memperoleh pengalaman yang tidak mudah untuk dilupakan. Siswa hanya 

menyaksikan guru menjelaskan materi, cenderung pasif, dan diminta mengerjakan 

soal-soal tanpa ada kegiatan yang melibatkan siswa secara langsung sehingga 

hasil lembar angket minat dan nilai rata-rata pretes pada mata pelajaran 

matematika rendah. 

Hasil isian lembar angket yang diperoleh dari siswa sebelum tindakan dari, 

terdapat siswa yang memiliki minat belajar berada pada kategori sangat rendah 

ada 1 siswa atau 8,33%, kategori rendah ada 7 siswa atau 58,33%, kategori tinggi 

ada 4 siswa atau 33,33% dan belum ada siswa yang memiliki minat belajar pada 

kategori yang sangat tinggi. Sedangkan nilai rata-rata yang didapatkan siswa 

sebelum tindakan atau rata-rata hasil pretes siswa adalah 47,08. Siswa yang 

mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM= 65) hanya 2 siswa atau 16,67% 

sedangkan siswa yang belum mencapai kriteria ketuntasan minimal sebanyak 10 

siswa atau 83,33%. Nilai tertinggi yang berhasil didapatkan oleh siswa sebelum 

tindakan adalah 70 sedangkan nilai terendahnya adalah 25.  

Adanya perbandingan pada minat belajar antara jumlah siswa yang 

memiliki minat pada kategori sangat tinggi, tinggi, rendah, dan sangat rendah 

maupun hasil belajar antara jumlah siswa yang tuntas dan tidak tuntas, karena 

siswa yang sudah mencapai ketuntasan sudah dapat menangkap materi yang 

disajikan oleh guru walaupun hanya dengan ceramah saja. Selain itu kedua siswa 

ini memang memiliki minat yang lebih tinggi dibandingkan teman-teman yang 

lain. Sedangkan 10 siswa lain belum bisa menangkap materi yang disajikan oleh 

guru hanya dengan ceramah saja karena daya tangkap mereka rendah sehingga 

minat belajar mereka terhadap mata pelajaran matematika juga rendah. Oleh 

karena itu diperlukan tindakan yang sesuai yaitu bagaimana menumbuhkan minat 

belajar dan hasil belajar matematika supaya lebih meningkat pada usia anak 
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sekolah dasar yang masih dalam tahapan operasional konkrit (7-11 th). Siswa 

akan lebih paham apabila siswa dapat melihat sesuatu yang konkrit atau nyata dan 

dapat terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran.  

Hal ini sejalan dengan teori Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) 

yang digunakan oleh penulis. Pembelajaran Matematika Realistik ini memberikan 

siswa kesempatan untuk memperoleh pengalaman yang berguna dan berkaitan 

kehidupan sehari-hari atau dalam kondisi riil yang pernah dialami siswa. 

Kehidupan sehari-hari yang dimaksudkan adalah kehidupan yang dekat dengan 

lingkungan tempat siswa berinteraksi, karena aktivitas manusia yang secara sadar 

atau tidak dilakukan dengan menggunakan konsep-konsep matematika. 

Pembelajaran ini juga menekankan pada keterampikan proses yaitu memberikan 

kesempatan atau menciptakan peluang sehingga siswa aktif belajar matematika. 

Dalam kegiatan belajar mengajar melalui Pembelajaran Matematika 

Realistik (PMR), guru memberikan permasalahan kontekstual yang berhubungan 

dengan materi yang akan disampaikan melalui cerita dalam bentuk gambar yang 

ditayangkan pada LCD. Disini siswa terlihat sangat tertarik pada tayangan 

permasalahan tersebut. Tanpa disuruh guru, siswa langsung memperhatikan dan 

memahami ceritanya. Walaupun terkadang masih ada siswa yang belum paham 

dan sudah berani bertanya dengan guru. Agar dapat menyelesaikan permasalahan 

dengan baik, siswa membentuk kelompok untuk berdiskusi dan bertukar pikiran 

mencari penyelesaian masalah menggunakan media dan lembar kerja yang telah 

disediakan. Siswa terlihat lebih antusias dalam menyelesaikan masalah. Siswa 

langsung mengangkat meja kursi untuk berkelompok dengan temannya. 

Perwakilan kelompok mengambil media dan lembar kerja yang telah disediakan 

guru. Siswa dalam kelompok saling berbagi tugas dengan teman kelompoknya. 

Mereka berlomba-lomba dengan kelompok lain untuk mendapatkan hasil jawaban 

yang paling tepat. 

 Guru berkeliling untuk mengamati hasil pekerjaan setiap kelompok. 

Setelah diskusi kelompok selesai, guru meminta siswa menampilkan hasil 

kerjanya kepada semua anggota kelas. Siswa terlihat ramai ingin menampilkan 

hasil kerjanya. Guru menunjuk salah satu kelompok untuk menampilkan hasil 
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kerjanya. Ketika diminta untuk memberikan tanggapan, sebagian besar siswa 

dalam kelompok lain sudah berani mengemukakan pendapat, terlihat beberapa 

siswa tunjuk jari. Setelah kegiatan siswa dilakukan, siswa bersama guru membuat 

simpulan tentang materi pembelajaran yang telah dipelajari. Siswa mulai aktif 

bertanya tentang hal-hal yang belum dimengerti. Guru menjelaskan tentang hal-

hal yang belum dimengerti siswa sampai mereka dapat memahami dengan baik. 

Kemudian guru memberikan reward atau penghargaan kepada kelompok yang 

paling tangguh, yang mampu menyelesaikan permasalahan dengan baik. 

Kelompok siswa yang mendapat reward terlihat sangat senang, sehingga 

kelompok lain juga ingin menjadi kelompok yang paling tangguh. Pemberian 

penghargaan ini supaya membuat siswa lebih semangat dan antusias dalam 

mengikuti pembelajaran. Sedangkan kelompok lain yang belum menyelesaikan 

permasalahan dengan baik, diberikan penguatan oleh guru.  

 Berdasarkan proses pembelajaran yang telah dilakukan terlihat beberapa 

perubahan positif pada siswa. Siswa yang awalnya hanya mendengarkan 

penjelasan dari guru. Setelah dilakukan tindakan, siswa sudah mulai membangun 

pengetahuan sendiri. Terlihat dari kesungguhan siswa dalam mengikuti belajar 

mengajar, menyelesaikan tugas dengan baik dan tepat waktu, berpartisipasi aktif 

dalam diskusi, berani menyajikan hasil kerja kelompoknya dan mengemukakan 

pendapat. Perubahan positif ini seperti yang telah dijelaskan di atas. Selain diperoleh 

perubahan positif , juga diperoleh minat belajar dan hasil belajar pada mata 

pelajaran matematika meningkat. Peningkatan ini dikarenakan beberapa tahapan 

pembelajaran matematika realistik yang diterapkan terutama pada tahap 

menyelesaikan permasalahan kontekstual, karena pada tahap ini siswa dituntut 

untuk menemukan cara penyelesaian masalah yang paling tepat. Sehingga siswa 

dapat membangun sebuah pengetahuan dan lebih memahami dari pengetahuan 

yang bersifat konkret hingga abstrak.  

 Berdasarkan proses pembelajaran yang berawal dari guru memberikan 

masalah kontekstual yang berhubungan dengan dunia siswa supaya siswa mudah 

dalam pemahaman. Dalam pemberian masalah, guru menuangkan cerita dalam 

bentuk gambar melalui LCD. Disini siswa sangat tertarik dan mulai memahami 
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masalah tersebut. Setelah semua siswa benar-benar paham, mereka membentuk 

kelompok untuk menyelesaikan masalah dengan media dan lembar kerja yang 

telah disediakan. Siswa sangat antusias dengan teman kelompoknya untuk 

menemukan penyelesaian masalah yang paling tepat. Setelah selesai menemukan 

penyelesaian masalah, perwakilan kelompok menyajikan hasil kerja kelompoknya 

dan siswa dalam kelompok lain memberikan tanggapan terhadap temuan 

temannya tersebut. Jadi, pada tahapan inilah minat belajar siswa dalam mengikuti 

pembelajaran matematika mulai tumbuh dan berdampak terhadap hasil belajar 

yang juga mengalami peningkatan. 

Adapun peningkatan minat belajar siswa setelah diadakan pembelajaran 

melalui Pembelajaran Matematika Realistik (PMR), dengan hasil isian lembar 

angket minat yang mencapai indikator pada kategori tinggi dan sangat tinggi pada 

Siklus I ini sudah mengalami peningkatan menjadi 7 siswa (58,33%). Masih ada 

beberapa siswa yang memiliki minat rendah, dikarenakan siswa kurang antusias 

dan kurang aktif dalam bekerja dengan anggota kelompok juga kurang aktif dalam 

bertanya dan menjawab pertanyaan dari guru. Sehingga juga berdampak pada 

hasil belajar siswa pada Siklus I dengan nilai rata-rata menjadi 60,83. Berarti 

pembelajaran belum berhasil mencapai nilai KKM dengan indikator keberhasilan 

75% dari jumlah siswa sebanyak 12 siswa. Pada siklus ini belum tercapai hasil 

belajar, karena siswa yang tuntas baru mencapai 58,33%. Penelitian pada Siklus I 

ini tidak sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. 

Ada beberapa kendala yang mempengaruhi kegiatan pembelajaran sehingga 

kurang maksimal. Misalnya adanya siswa yang bercanda pada saat kerja 

kelompok dan terkadang penjelasan atau perintah guru kurang didengar siswa 

karena banyaknya siswa yang berbicara dengan teman yang lain disaat guru 

memberi perintah atau penjelasan kepada siswa.  

Kekurangan yang ada pada Siklus I tersebut diperbaiki pada Siklus II. 

Pada siklus II ini siswa sudah mulai lebih berminat dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran. Dapat dilihat dari hasil isian lembar angket minat pada Siklus II ini, 

mengalami peningkatan menjadi 11 siswa (91,67%) yang memiliki minat berada 

pada kategori tinggi dan sangat tinggi, walaupun masih ada 1 siswa (8,33%) yang 
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memiliki minat berada pada kategori rendah. Sedangkan untuk hasil belajar siswa 

juga mengalami peningkatan ketuntasan nilai pada mata pelajaran matematika 

yaitu 91,67% siswa telah tuntas dengan nilai rata – rata kelas menjadi 77,92, nilai 

tertinggi 100 dan nilai terendah 50. Jadi minat belajar dan hasil belajar 

matematika pada Siklus II ini telah mencapai indikator keberhasilan yang telah 

ditetapkan sebesar 75%.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sri 

Riwayanti (2012) yang berjudul “Upaya Meningkatkan Minat dan Hasil Belajar 

Matematika melalui Model Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) Siswa 

Kelas V SDN Polobogo Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang Tahun 

Pelajaran 2011/2012”. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan minat dan 

hasil belajar Matematika melalui model Pembelajaran Matematika Realistik 

(PMR) siswa kelas V. Hasil dari penelitian ini terdapat peningkatan minat dan 

hasil belajar siswa pada mata pelajaran Matematika. Oleh karena itu, berdasarkan 

penelitian yang diteliti dengan adanya peningkatan minat dan hasil belajar melalui 

model Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) dapat dijadikan sebagai cara 

untuk meningkatkan minat dan hasil belajar siswa.  

Selain itu, hasil penelitian Sutrini (2012) dengan judul“ Peningkatan Hasil 

Belajar Matematika Melalui Penerapan Pembelajaran Matematika Realistik Bagi 

Siswa Kelas III SD Negeri Sukoharjo 01 Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati 

Semester II Tahun 2011/2012” Hasil penelitian penerapan pembelajaran 

matematika realistik juga dapat meningkatkan hasil belajar matematika tentang 

pecahan sederhana peningkatan ini dapat dilihat dari hasil belajar siswa dengan 

kondisi awal, siklus I dan siklus II. Penelitian yang dilakukan Sutrini tersebut 

dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran matematika realistik 

dapat meningkatkan hasil belajar matematika pokok bahasan pecahan sederhana. 

 Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran matematika realistik dapat meningkatkan minat belajar dan hasil 

belajar matematika pada siswa kelas 4 SD Negeri Ledok 04 Kecamatan 

Argomulyo Kota Salatiga semester 2 tahun pelajaran 2012/2013. Penerapan 

Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) dalam meningkatkan minat belajar 
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dan hasil belajar matematika melalui 5 tahap yaitu: (1) siswa diberi permasalahan 

kontekstual berupa gambar dalam bentuk cerita yang ditayangkan dalam LCD. 

Siswa diberi kesempatan untuk memahami permasalahan tersebut. (2) Siswa yang 

belum dapat memahami permasalahan diberi penjelasan singkat dan seperlunya, 

(3) siswa secara kelompok, menyelesaikan masalah kontekstual yang diberikan 

dengan cara mereka sendiri menggunakan alat, bahan, dan lembar kerja yang telah 

disediakan, (4) setelah waktu yang disediakan habis, kelompok siswa 

menyampaikan hasil kerjanya secara bergantian dan siswa pada kelompok lain 

mengemukakan pendapatnya atau tanggapannya tentang berbagai penyelesaian 

yang disajikan temannya di depan kelas. (5) guru mengarahkan dan membimbing 

siswa untuk membuat kesepakatan kelas tentang penyelesaian mana yang 

dianggap paling tepat dan kelompok yang paling tepat akan diberi reward atau 

penghargaan. 

 


