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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1.  Pelaksanaan Tindakan
Perencanaan tindakan dalam penelitian ini disusun dalam sebuah Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran Penelitian Tindakan Kelas. Rencana pelaksanaan tindakan, dilakukan
sebanyak 2 siklus. Pada setiap siklusnya terdiri dari 3 pertemuan dan melalui 3 tahap
kegiatan pokok penelitian tindakan kelas, yaitu: tahap perencanaan; tahap pelaksanaan
dan tahap observasi; tahap refleksi. Penelitian ini dilaksanakan untuk melihat pengaruh
Pembelajaran Matematika Realistik untuk meningkatkan hasil belajar Matematika di kelas
2 SD Negeri 2 Sidoharjo. Uraian kegiatan pada tiap siklus dapat dilihat dalam deskripsi
berikut.
4.1.1. Pelaksanaan siklus I
4.1.1.1. Perencanaan

Perencanaan Pembelajaran Tindakan Penelitian Kelas Siklus I dilakukan dengan
kegiatan sebagai berikut: a). Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, dalam
menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) karena tindakan dilakukan di kelas
rendah, maka RPP disusun secara terpadu dengan mata pelajaran lain. Untuk
pelaksanaan tindakan kelas dengan pendekatan realistik membutuhkan waktu yang lama,
sehingga seluruh sintak tidak dapat terselesaikan dalam satu pertemuan maka pada
rencana pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan dengan cara indikator kesatu yaitu
merubah bentuk pembagian kedalam bentuk pengurangan berulang dan indikator kedua
yaitu merubah bentuk pengurangan berulang kedalam bentuk pembagian dilaksanakan
pada pertemuan pertama, indikator ketiga yaitu membagi bilangan dengan bilangan yang
lain dilaksanakan pada pertemuan kedua. Langkah pembelajaran pada bagian penutup
akan dilaksanakan pada pertemuan ketiga; b). Menentukan alat bantu pelajaran yang
menunjang materi pembelajaran, alat bantu pembelajaran untuk Pembelajaran Matematika
Realistik sesuai masalah konstektual yang diberikan berdasarkan kaitan antar mata
pelajaran adalah berupa buah duku: c). Menentukan kolaborasi dengan teman guru di
sekolah sebagai tim peneliti, kolaborasi dengan rekan guru dan juga kepala sekolah
sebagai penasehat membantu peneliti dalam menyelesaikan kendala yang timbul dalam
pelaksanaan penelitian; d). Membuat/ menyusun Lembar Kerja Siswa, Lembar Kerja Siswa
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disusun sebagai acuan para siswa saat mereka bekerja dalam kelompok. Tujuannya
menyusun LKS oleh peneliti adalah untuk mendorong agar kerja kelompok siswa lebih
terfokus dan terarah jelas; e). Menyusun tes akhir pelajaran, kisi-kisi dan instrument tes
untuk evaluasi disusun untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan tindakan yang
dilakukan pada siklus 1.

Pelaksanaan siklus I dibagi dalam 3 pertemuan  dengan memotong indikator ketiga
dan langkah pembelajaran ke empat yaitu penutup yang sesuai rencana akan
dilaksanakan pada pertemuan tiga. Selama proses pembelajaran observer melakukan
observasi. Setelah siklus pertama selesai dilaksanakan, peneliti bersama team guru
melakukan refleksi terhadap pelaksaanan siklus satu.Tujuan dari refleksi terhadap hasil
observasi ini untuk mengungkap semua hasil temuan di dalam pelaksanaan tindakan.
Semua temuan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan untuk merencanakan tindakan
selanjutnya pada siklus kedua.
4.1.1.2. Pelaksanaan dan Observasi

Pertemuan 1 pada siklus I ini dilaksanakan hari Selasa tanggal 19 Maret 2013.
Dengan waktu 2 X 35 menit. Kegiatan awal yang dilakukan adalah: memotivasi siswa
dengan menyanyikan lagu “Naik Delman”; menjelaskan kompetensi dasar dan indikator
yang akan dicapai pada pertemuan I yaitu indikator merubah pembagian ke bentuk
pengurangan berulang dan indikator kedua merubah bentuk pengurangan berulang ke
bentuk pembagian; menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan.

Pada kegiatan inti dilakukan adalah: menyampaikan masalah konstektual;
menjelaskan secara singkat tentang cara menggunakan peraga buah duku untuk
memahami materi pembagian merupakan bentuk pengurangan berulang; membagi siswa
ke dalam kelompok; membagikan LKS; membagikan buah duku; meminta siswa
menyelesaikan permasalahan konstektual yang diberikan melalui LKS yaitu untuk
membagikan buah duku kepada anggota kelompoknya masing-masing sesuai jumlah buah
duku yang diterima; membimbing dan memperhatikan kegiatan siswa; memberikan
bantuan kepada kelompok yang membutuhkan; masing-masing kelompok menunjuk
wakilnya untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok; peserta didik yang lain
menanggapi dan memberikan komentar serta pendapat sendiri; mengarahkan siswa untuk
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memahami konsep yang sesuai dan benar tentang fakta pembagian merupakan bentuk
pengurangan berulang.

Pada pertemuan 1 kegiatan diakhiri dengan: mengumpulkan LKS yang dikerjakan
siswa; bersama siswa menarik kesimpulan materi yang benar; menjelaskan kegiatan yang
sudah dilakukan siswa; memberikan pekerjaan rumah; menjelaskan kegiatan yang akan
dilakukan pada pertemuan 2; mengakhiri pertemuan dengan doa dan salam.

Pertemuan 2 pada siklus I ini dilaksanakan hari Rabu tanggal 20 Maret 2013.
Dengan waktu 2 X 35 menit. Pada pertemuan 2 akan indikator ketiga yaitu membagi
bilangan dengan bilangan yang lain.

Pada pertemuan 2 kegiatan awal yang dilakukan adalah: karena dilangsungkan
pada awal pembelajaran maka siswa diminta berdoa serta mengabsen kehadiran siswa;
memotivasi siswa dengan menyanyi lagu berjudul “1,2,3”; mengingatkan kembali siswa
pada kegiatan apa saja yang dilakukan pada kegiatan pertemuan 1 dan mencocokkan
hasil pekerjaan rumah siswa; menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan pada hari itu;
menjelaskan materi apa yang akan dipelajari.

Pada kegiatan inti pertemuan 2 langkah yang dilakukan adalah: menjelaskan
masalah konstektual dan materi pembagian; membagi kelompok kedalam 5 kelompok;
membagikan LKS dan alat peraga; menyampaikan masalah konstektual; meminta siswa
berdiskusi dalam kelompok untuk mencari pemecahan masalah konstektual yang
disampaikan; mengawasi dan memberikan bantuan kepada siswa atau kelompok yang
membutuhkan; meminta wakil kelompok untuk mempresentasikan hasil kerjanya; meminta
siswa lain menanggapi dan berkomentar; mengarahkan siswa dari hal real ke arah lebih
abstrak.

Pada pertemuan 2 kegiatan diakhiri dengan: menjelaskan kegiatan yang sudah
dilakukan siswa pada hari itu dan dikaitkan dengan kegiatan pada pertemuan 1; bersama
siswa menarik kesimpulan atas pembelajaran; memberikan pekerjaan rumah; menjelaskan
kegiatan yang akan dilakukan pada pertemuan 3; mengakhiri pertemuan dengan
melanjutkan mengkaitkan dengan mata pelajaran IPS yang akan dilaksanakan hari itu
secara tematik.

Pertemuan 3 siklus I ini dilaksanakan hari Kamis tanggal 20 Maret 2013. Dengan
waktu 2 X 35 menit. Pada pertemuan 3 akan dilakukan peneliti bersama siswa menarik
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kesimpulan dari kegiatan yang sudah dilaksanakan. Disini peneliti mengarahkan siswa
untuk merubah konsep dari hal yang konkret kearah lebih abstrak dan kemudian dituliskan
dalam bentuk simbol-simbol kalimat matematika. Dan kegiatan akhir akan diisi dengan
pemberian evaluasi untuk siklus 1 guna mengetahui sejauh mana keberhasilan tindakan
yang dilakukan peneliti.

Pada pertemuan 3 kegiatan awal yang dilakukan adalah membuka pembelajaran
dengan berdoa bersama dan absensi; memotivasi siswa dengan menyanyi lagu berjudul
“Belajar Berhitung”; mengingatkan kembali pada pembelajaran yang telah dilakukan pada
pertemuan 1 dan 2; mengingatkan pada materi dengan cara mencocokkan pekerjaan
rumah dan membahasnya.

Kegiatan inti pada pertemuan 3 adalah: membagi siswa dalam kelompok; melakukan
konfirmasi dan bersama siswa menarik kesimpulan atas pembelajaran pada dua
pertemuan sebelumnya; menegaskan konsep fakta pembagian merupakan bentuk
pengurangan berulang dan membagi bilangan dua angka dengan bilangan yang lain;
membagikan lembar soal evaluasi dan lembar jawab evaluasi; meminta siswa
mengerjakan evaluasi secara mandiri.

Kegiatan diakhiri dengan: menganalisis hasil evaluasi dan hasil observasi pada
tahap satu; merefleksikan pelaksanaan pembelajaran; memberikan tindak lanjut berupa
pengayaan dan perbaikan; menyampaikan rencana kegiatan yang akan dilakukan minggu
depan; menutup pelajaran dengan membuat kaitan dengan pelajaran berikutnya.

Beberapa aspek yang diamati dalam penelitian tindakan kelas pada siklus 1 adalah
sebagai berikut: 1).pengamatan terhadap kelas; 2) pengamatan terhadap kinerja guru; 3)
pengamatan terhadap siswa. Hasil observasi pada siklus I yang terbagi dalam 3
pertemuan ditambah catatan khusus dari observer disajikan secara deskriptif.

Menurut hasil pengamatan oleh observer, pada pertemuan 1 kegiatan berlangsung
lancar tetapi pengorganisasian waktu kurang tepat dan memakan waktu sedikit lama
karena siswa belum terbiasa dengan metode pembelajaran yang dilakukan. Seluruh siswa
hadir dalam kegiatan ini. Kelas agak kurang terkontrol dan pembagian kelompok agak
sedikit lama karena banyak siswa yang merasa enggan dengan teman kelompoknya.
Terjadi keributan saat buah duku dibagikan sebagai alat peraga, siswa saling berebut.
Siswa masih terlihat kebingungan dan belum mengerti apa yang harus dilakukan. Masih
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banyak siswa yang cenderung pasif, pada saat diminta maju siswa masih malu dan takut.
Observer mengamati dan mencatat semua temuan saat kegiatan dan aktivitas
pembelajaran baik dari guru maupun siswa. Ditemui masih banyak siswa yang yang belum
berani bertanya atau berpendapat saat diskusi kelompok berlangsung. Pada pertemuan 1
seluruh sintak belum terlaksana.

Pada pertemuan 2 suasana kelas lebih terkontrol dan siswa mudah diatur dalam
kelompok. Kendala yang dialami peneliti adalah masih adanya siswa dalam kelompok
yang sama sekali anggotanya tidak ada yang mau maju untuk menjelaskan hasil kerja
kelompoknya, sehingga dibutuhkan waktu yang agak lama untuk membujuk dan
membantu kelompok tersebut dalam menyampaikan hasil kerjanya. Dan sebagian besar
perwakilan kelompok masih malu untuk berbicara di depan teman-temannya, dan masih
kebingungan memilih kata-kata. Masih banyak siswa yang cenderung pasif dan tidak
berani berpendapat. Pada pertemuan 2 sintak penutup belum dilaksanakan.

Pada pertemuan 3 dilaksanakan sintak penutup pada pembelajaran yaitu, setelah
peneliti dan siswa menarik kesimpulan atas pembelajaran pada dua pertemuan
sebelumnya serta melakukan konfirmasi dan refleksi. Kemudian dilaksanakan evaluasi
yang merupakan evaluasi tahap 1. Siswa sudah mulai memahami langkah pembelajaran
yang dilakukan peneliti. Pada saat diberikan evaluasi individu tiap kelompok cenderung
saling membantu dan mencontoh pekerjaan teman.

Hasil pengamatan observer secara klasikal pada siklus I masih belum dapat
menguasai kelas sehingga, siswa cenderung ramai dan banyak yang bermain-main.
Pemilihan alat peraga berupa buah duku dinilai kurang efektif. Kurang memperhatikan
siswa yang pasif, sehingga banyak anak yang cenderung kurang menaruh minat dalam
belajar. Dalam mengajukan pertanyaan cenderung menunjuk anak yang sudah memahami
konsep.
4.1.1.3. Hasil Refleksi

Pada pelaksanaan tindakan pada pertemuan 1 materi pembelajaran mengacu pada
indikator merubah bentuk pembagian ke bentuk pengurangan berulang dan merubah
bentuk pengurangan berulang ke bentuk pembagian. Pada pertemuan 2 dilaksanakan
indikator ketiga yaitu membagi bilangan dua angka dengan bilangan yang lain. Pada
pertemuan 1 dan pertemuan 2, sintak penutup belum dilaksanakan karena dilaksanakan
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pada pertemuan ketiga. Dari hasil observasi untuk mengatasi kendala yang timbul pada
saat tindakan observer memberikan saran alat peraga buah duku untuk diganti dengan
alat peraga lain yang lebih efektif untuk pembelajaran. Dan kemudian diputuskan untuk
menggunakan sedotan dua warna dan karet untuk keperluan alat peraga siklus kedua.
Untuk lebih mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran terutama pada keiatan
presentasi, observer memberi saran untuk memberikan hadiah bagi siswa yang
memberikan tanggapan dan menyampaikan pendapat, menunjuk siswa yang pasif untuk
memebrikan pendapat atau menjawab pertanyaan. Untuk kelompok yang tidak mau
mempresentasikan hasil kerjanya diberikan hukuman untuk menyanyi sambil menari di
depan kelas. Untuk mengatasi masalah kerjasama siswa pada saat evaluasi individual,
observer menyarankan untuk melaksanakan sintak penutup tanpa membagi kadalam
kelompok atau kegiatan pada pertemuan ketiga berlangsung klasikal. Dan observer juga
menyarankan untuk keperluan penelitian RPP supaya disusun berdasarkan mata pelajaran
tanpa meninggalkan konsep tematik.
4.1.2. Pelaksanaan Siklus II
4.1.2.1. Perencanaan

Perencanaan Pembelajaran Tindakan Penelitian Kelas Siklus II dilakukan dengan
kegiatan sebagai berikut: a). Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, dalam
menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) karena tindakan dilakukan di kelas
rendah, maka RPP disusun secara terpadu dengan mata pelajaran lain. Untuk
pelaksanaan tindakan kelas dengan pendekatan realistik membutuhkan waktu yang lama,
sehingga seluruh sintak tidak dapat terselesaikan dalam satu pertemuan maka pada
rencana pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan dengan cara indikator keempat yaitu
merubah bentuk pembagian kedalam 2 bentuk perkalian dan indikator kelima yaitu
merubah bentuk perkalian kedalam 2 bentuk pembagian dilaksanakan pada pertemuan
pertama, indikator keenam yaitu menentukan pasangan bilangan yang hasil baginya
diketahui dilaksanakan pada pertemuan kedua. Langkah pembelajaran pada bagian
penutup akan dilaksanakan pada pertemuan ketiga; b). Menentukan alat bantu pelajaran
yang menunjang materi pembelajaran, alat bantu pembelajaran untuk Pembelajaran
Matematika Realistik sesuai kesepakatan menggunakan sedotan plastik yang terdiri dari 2
macam warna dan karet gelang; c). Menentukan kolaborasi dengan teman guru di sekolah
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sebagai tim peneliti, kolaborasi dengan rekan guru dan juga kepala sekolah sebagai
penasehat membantu peneliti dalam menyelesaikan kendala yang timbul dalam
pelaksanaan penelitian; d). Membuat/ Menyusun Lembar Kerja Siswa, Lembar Kerja Siswa
disusun sebagai acuan para siswa saat mereka bekerja dalam kelompok. Tujuannya
menyusun LKS oleh peneliti adalah untuk mendorong agar kerja kelompok siswa lebih
terfokus dan terarah jelas; e). Menyusun tes akhir pelajaran, kisi-kisi dan instrument tes
untuk evaluasi disusun untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan tindakan yang
dilakukan pada siklus II.
4.1.2.2. Pelaksanaan dan observasi

Pertemuan 1 dilaksananakan sesuai rencana yaitu hari Selasa tanggal 26 Maret
2013. Kegiatan awal yang dilakukan adalah: memotivasi siswa dengan menyanyikan lagu
“Satu Ditambah Satu”; menjelaskan kompetensi dasar dan indikator yang akan dicapai
pada pertemuan I yaitu indikator merubah bentuk pembagian ke 2 bentuk perkalian dan
indikator kedua merubah bentuk perkalian ke 2 bentuk pembagian; menjelaskan kegiatan
yang akan dilakukan. Pada kegiatan inti dilakukan adalah: menyampaikan masalah
konstektual; menjelaskan secara singkat tentang cara menggunakan peraga sedotan
plastik dan tabel perkalian untuk memahami materi; membagi siswa ke dalam kelompok
belajar; membagikan LKS; membagikan sedotan plastik; meminta siswa menyelesaikan
permasalahan konstektual yang diberikan melalui LKS yaitu untuk menghitung jumlah
sedotan bersama anggota kelompok sesuai perintah dalam LKS; membimbing dan
memperhatikan kegiatan siswa; memberikan bantuan kepada kelompok yang
membutuhkan; masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompok; peserta
didik yang lain menanggapi dan memberikan komentar serta pendapat sendiri;
mengarahkan siswa untuk memahami konsep yang sesuai dan benar tentang fakta
pembagian merupakan kebalikan dari perkalian. Pada pertemuan 1 kegiatan diakhiri
dengan: mengumpulkan LKS yang dikerjakan siswa; bersama siswa menarik kesimpulan
materi yang benar; menjelaskan kegiatan yang sudah dilakukan siswa; memberikan
pekerjaan rumah; menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan pada pertemuan 2;
mengakhiri pertemuan dengan doa dan salam.

Pertemuan kedua dilaksanakan sesuai rencana yaitu hari Rabu, tanggal 27 Maret
2013. Dilaksanakan pada jam pertama dan jam kedua ( 2 X 35 menit).Kegiatan awal yang
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dilakukan adalah: memotivasi siswa dengan menyanyikan lagu “Semut Kecil”; menjelaskan
kompetensi dasar dan indikator yang akan dicapai pada pertemuan 2 yaitu indikator
menetukan pasangan bilangan yang hasil baginya diketahui; menjelaskan kegiatan yang
akan dilakukan. Pada kegiatan inti dilakukan adalah: menyampaikan masalah konstektual;
menjelaskan secara singkat tentang cara menggunakan peraga sedotan plastik dan tabel
perkalian untuk memahami materi; membagi siswa kedalam 5 kelompok belajar;
membagikan LKS; membagikan sedotan plastik dan tabel perkalian; meminta siswa
menyelesaikan permasalahan konstektual yang diberikan melalui LKS yaitu untuk
menjawab soal cerita pembagian bersama anggota kelompok sesuai perintah dalam LKS;
membimbing dan memperhatikan kegiatan siswa; memberikan bantuan kepada kelompok
yang membutuhkan; masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompok;
peserta didik yang lain menanggapi dan memberikan komentar serta pendapat sendiri;
mengarahkan siswa untuk memahami konsep yang sesuai dan benar tentang pembagian.

Pertemuan ketiga dilaksanakan sesuai rencana yaitu hari Kamis, tanggal 28 Maret
2013. Dilaksanakan pada jam pertama dan jam kedua ( 2 X 35 menit). Kegiatan awal yang
dilakukan adalah membuka pembelajaran dengan berdoa bersama dan absensi;
Memotivasi siswa dengan menyanyi lagu berjudul “Belajar Berhitung”; mengingatkan
kembali pada pembelajaran yang telah dilakukan pada pertemuan 1 dan 2. Pada kegiatan
inti yang dilakukan adalah: melakukan konfirmasi dan merefleksikan kegiatan
pembelajaran pada pertemuan 1 dan pertemuan 2; bersama siswa menarik kesimpulan
berdasarkan konsep umum tentang merubah bentuk pembagian ke 2 bentuk perkalian dan
merubah bentuk perkalian ke bentuk 2 bentuk pembagian serta menentukan pasangan
bilangan yang hasil baginya diketahui; bertanya jawab dengan siswa atas materi yang
disampaikan; menanyakan kepada siswa apakah sudah memahami konsep materi atau
belum; memberikan evaluasi siklus II. Kegiatan diakhiri dengan: menganalisis hasil
evaluasi dan hasil observasi pada tahap dua; bersama observer dan team guru merefleksi
pelaksanaan pembelajaran untuk mengambil kesimpulan hasil penelitian; memberikan
tindak lanjut berupa pengayaan dan perbaikan; menyampaikan rencana kegiatan yang
akan dilakukan minggu depan; menutup pelajaran dengan membuat kaitan dengan
pelajaran berikutnya.
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Menurut hasil pengamatan oleh observer, pada pertemuan 1 siklus kedua ini situasi
kelas sudah terkontrol, siswa aktif mengikuti pembelajaran dan pengorganisasian waktu
terlaksana dengan baik. Banyak siswa yang antusias berdiskusi dalam kelompok kerja.
Semua Langkah pembelajaran pada pertemuan satu sudah sesuai dengan sintak
Pendekatan Matematika Realistik. Kegiatan belajar siswa berlangsung dengan lancar dan
aktivitas siswa telihat lebih baik daripada siklus pertama. Guru sudah mampu menguasai
kelas dengan baik, mampu membimbing dan mengarahkan kegiatan belajar dengan baik.
Siswa aktif mendengarkan penjelasan dari guru. Siswa juga aktif bertanya dan berani
mengemukakan pendapat.

Pada pertemuan 2 siklus kedua ini, observer mencatat bahwa pelaksanaan langkah
pembelajaran yang dilakukan guru sudah sesuai sintaknya, aktivitas belajar siswa
meningkat, siswa sudah berani berpendapat dan juga berani mempertahankan
pendapatnya secara kritis dan analitis. Kegiatan berlangsung lancar dan pengorganisasian
waktu tepat.

Pada pertemuan 3 setelah peneliti dan siswa menarik kesimpulan atas pembelajaran
pada dua pertemuan sebelumnya dilaksanakan evaluasi yang merupakan evaluasi tahap
2. Siswa sudah mulai memahami langkah pembelajaran yang dilakukan peneliti.
4.1.2.3. Hasil Refleksi

Pada pertemuan 1 dilaksanakan indikator merubah bentuk pembagian ke dua
bentuk perkalian dan merubah bentuk perkalian ke bentuk dua pembagian. Pada
pertemuan kedua dilaksanakan indikator menentukan pasangan bilangan yang hasil
baginya diketahui. Sintak penutup yang meliputi kegiatan konfirmasi serta penarikan
kesimpulan bersama siswa dan memberikan evaluasi dilaksanakan pada pertemuan
ketiga. Dari hasil catatan observer, siswa memberikan komentar tentang pembelajaran
matematika yang diikuti, siswa merasa senang dan cepat memahami konsep yang
dipelajari. Siswa aktif berpendapat dan terjadi juga diskusi yang menuju kearah kritis dan
analitis. Masing-masing siswa berebut untuk berkomentar dan memberikan pendapat
mengenai konsep atau menanggapi konsep yang disampaikan temannya. Pada siklus
kedua ini pembelajaran belangsung lancar dan pengorganisasian waktu sesuai.
Pemberian hadiah bagi siswa yang aktif dapat memotivasi siswa yang lain. Pada saat
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evaluasi individual pada pertemuan ketiga, terlihat siswa masing-masing serius
mengerjakan soal tes secara mandiri.

4.2. Hasil Penelitian
Pada hasil penelitian ini disajikan deskripsi data siklus I dan siklus II.

4.2.1. Deskripsi Data
4.2.1.1. Data Siklus I

Data keativan siswa selama proses pembelajaran dapat dilihat pada Tabel 14.

Tabel 14
Keaktivan Siswa Kelas 2 SD Negeri 2 Sidoharjo

Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen Semester II
Tahun Pelajaran 2012/2013 Dalam Proses Pembelajaran Matematika Siklus I

Jumlah item yang di
observasi

Item yang dilakukan Item yang tidak dilakukan

Jumlah Persentase Jumlah Persentase

20 14 70% 6 30%

Aktivitas belajar siswa pada Tabel 14 menunjukkan data dari 20 item butir
pernyataan observasi, item yang dilakukan sejumlah 14 atau 70% dari item pernyataan.
Item yang tidak dilakukan sejumlah 6 item dengan persentase 30% dari item pernyataan.

Hasil belajar siklus I setelah dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif
komparatif menunjukkan hasil yang dapat dilihat pada Tabel 15.

Tabel 15
Distribusi Frekwensi  Hasil Belajar Matematika Siklus 1

Siswa Kelas 2 SD Negeri 2 Sidoharjo
Semester II/2012-2013

No Interval Frekwensi Persentase
1 72 - 100 6 24%
2 64 - 71 11 44%
3 56 - 63 2 8%
4 48 - 55 4 16%
5 40 - 47 2 8%

25 100%
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Dari data tabel 15 dapat dilihat sejumlah 2 (8% dari jumlah siswa kelas 2) siswa
berada di interval 40-47, 4 (16 % dari jumlah siswa kelas 2) siswa berada di rentang
interval 48-55, 2 (8 % dari jumlah siswa kelas dua) siswa berada di rentang interval nilai
56-63, 11 (44% dari jumlah siswa kelas 2) siswa berada di rentang interval nilai 64-71,dan
6 (24 % dari jumlah siswa kelas 2) siswa berada di rentang interval nilai 72-100. Data hasil
belajar Matematika pada siklus I juga tampak pada Gambar 1.

Gambar 1. Diagram Batang Distribusi Frekwensi Hasil Belajar Matematika Siklus I Siswa
Kelas 2 SD Negeri 2 Sidoharjo Kecamatan sruweng Kabupaten Kebumen Semester II
Tahun Pelajaran 2012/2013

Pada Gambar 1 menunjukkan bahwa dari 25 siswa, yang memperoleh nilai 40
sampai 47 sebesar 8%. Siswa yang memperoleh nilai 48 sampai 55 sebesar 16%. Siswa
yang memperoleh nilai 56 sampai 63 sebesar 8%. Siswa yang memperoleh nilai 64
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Dari data tabel 15 dapat dilihat sejumlah 2 (8% dari jumlah siswa kelas 2) siswa
berada di interval 40-47, 4 (16 % dari jumlah siswa kelas 2) siswa berada di rentang
interval 48-55, 2 (8 % dari jumlah siswa kelas dua) siswa berada di rentang interval nilai
56-63, 11 (44% dari jumlah siswa kelas 2) siswa berada di rentang interval nilai 64-71,dan
6 (24 % dari jumlah siswa kelas 2) siswa berada di rentang interval nilai 72-100. Data hasil
belajar Matematika pada siklus I juga tampak pada Gambar 1.
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Kelas 2 SD Negeri 2 Sidoharjo Kecamatan sruweng Kabupaten Kebumen Semester II
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sampai 47 sebesar 8%. Siswa yang memperoleh nilai 48 sampai 55 sebesar 16%. Siswa
yang memperoleh nilai 56 sampai 63 sebesar 8%. Siswa yang memperoleh nilai 64
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Dari data tabel 15 dapat dilihat sejumlah 2 (8% dari jumlah siswa kelas 2) siswa
berada di interval 40-47, 4 (16 % dari jumlah siswa kelas 2) siswa berada di rentang
interval 48-55, 2 (8 % dari jumlah siswa kelas dua) siswa berada di rentang interval nilai
56-63, 11 (44% dari jumlah siswa kelas 2) siswa berada di rentang interval nilai 64-71,dan
6 (24 % dari jumlah siswa kelas 2) siswa berada di rentang interval nilai 72-100. Data hasil
belajar Matematika pada siklus I juga tampak pada Gambar 1.

Gambar 1. Diagram Batang Distribusi Frekwensi Hasil Belajar Matematika Siklus I Siswa
Kelas 2 SD Negeri 2 Sidoharjo Kecamatan sruweng Kabupaten Kebumen Semester II
Tahun Pelajaran 2012/2013

Pada Gambar 1 menunjukkan bahwa dari 25 siswa, yang memperoleh nilai 40
sampai 47 sebesar 8%. Siswa yang memperoleh nilai 48 sampai 55 sebesar 16%. Siswa
yang memperoleh nilai 56 sampai 63 sebesar 8%. Siswa yang memperoleh nilai 64
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sampai 71 sebesar 44%. Sedangkan siswa yang memperoleh nilai 72 sampai 100 sebesar
24%.

4.2.1.2. Data Siklus II

Aktivitas Belajar Siswa kelas 2 SD Negeri 2 Sidoharjo disajikan dalam Tabel 16.

Tabel 16
Hasil Obsevasi Keaktivan

Siswa Kelas 2 SD Negeri 2 Sidoharjo Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen
Semester II Tahun Pelajaran 2012/2013 Dalam Proses Pembelajaran Matematika Siklus II

Jumlah item yang di
observasi

Item yang dilakukan Item yang tidak dilakukan

Jumlah Persentase Jumlah Persentase

20 20 100% 0 0%

Aktivitas belajar siswa pada Tabel 16 menunjukkan data dari 20 item butir
pernyataan observasi, semua item dilakukan yaitu sejumlah 20 atau 100% .

Data hasil belajar siswa kelas 2 juga digambarkan dalam bentuk tabel distribusi
frekwensi, uraian lebih jelas disajikan dalam Tabel 17.

Tabel 17
Distribusi Frekwensi  Hasil Belajar Matematika Siklus 2

Siswa Kelas 2 SD Negeri 2 Sidoharjo
Semester II/2012-2013

No Interval Frekwensi Persentase

1 88 - 94 7 28%

2 81 - 87 0 0%

3 74 - 80 8 32%

4 67 - 73 8 32%

5 60 - 66 2 8%

25 100%
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Dari data pada Tabel 17 distribusi frekwensi hasil belajar Matematika siklus II dapat
dilihat 2 siswa ( 8 % dari jumlah siswa) berada di rentang interval 60-66, 8 siswa (32% dari
jumlah siswa) berada di rentang 67-73, 8 siswa (32% dari jumlah siswa) berada di rentang
74-80, 7 siswa (28% dari jumlah siswa) berada di rentang 88-100. Data hasil belajar
Matematika pada siklus II juga tampak pada Gambar 2.

Gambar 2. Diagram Batang Persentase Distribusi Frekwensi Hasil Belajar Matematika
Kelas 2 SD Negeri 2 Sidoharjo pada Siklus II

Pada Gambar 2 menunjukkan bahwa dari 25 siswa, yang memperoleh nilai 60
sampai 66 sebesar 8%. Siswa yang memperoleh nilai 67 sampai 73 sebesar 32%. Siswa
yang memperoleh nilai 74 sampai 80 sebesar 32%. Sedangkan siswa yang memperoleh
nilai 88 sampai 100 sebesar 28 %.
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jumlah siswa) berada di rentang 67-73, 8 siswa (32% dari jumlah siswa) berada di rentang
74-80, 7 siswa (28% dari jumlah siswa) berada di rentang 88-100. Data hasil belajar
Matematika pada siklus II juga tampak pada Gambar 2.
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Kelas 2 SD Negeri 2 Sidoharjo pada Siklus II

Pada Gambar 2 menunjukkan bahwa dari 25 siswa, yang memperoleh nilai 60
sampai 66 sebesar 8%. Siswa yang memperoleh nilai 67 sampai 73 sebesar 32%. Siswa
yang memperoleh nilai 74 sampai 80 sebesar 32%. Sedangkan siswa yang memperoleh
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Dari data pada Tabel 17 distribusi frekwensi hasil belajar Matematika siklus II dapat
dilihat 2 siswa ( 8 % dari jumlah siswa) berada di rentang interval 60-66, 8 siswa (32% dari
jumlah siswa) berada di rentang 67-73, 8 siswa (32% dari jumlah siswa) berada di rentang
74-80, 7 siswa (28% dari jumlah siswa) berada di rentang 88-100. Data hasil belajar
Matematika pada siklus II juga tampak pada Gambar 2.

Gambar 2. Diagram Batang Persentase Distribusi Frekwensi Hasil Belajar Matematika
Kelas 2 SD Negeri 2 Sidoharjo pada Siklus II

Pada Gambar 2 menunjukkan bahwa dari 25 siswa, yang memperoleh nilai 60
sampai 66 sebesar 8%. Siswa yang memperoleh nilai 67 sampai 73 sebesar 32%. Siswa
yang memperoleh nilai 74 sampai 80 sebesar 32%. Sedangkan siswa yang memperoleh
nilai 88 sampai 100 sebesar 28 %.
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4.2.2. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini dilakukan melalui dua tahapan yaitu Analisis
Ketuntasan dan Analisis Komparatif. Untuk Analisis Ketuntasan dilakukan dengan
membandingkan data mentah dengan skor Kriteria Ketuntasan Minimal mata pelajaran
matematika SD Negeri 2 Sidoharjo dalam penelitian ini yaitu 65. Analisis Komparatif
dilakukan dengan menyajikan data ketuntasan hasil belajar pra siklus, siklus II dan siklus II
dalam satu tabel dan kemudian dibuat perbandingan dan dianalisis sehingga tampak
perbedaan keadaan pada tiap siklus.

4.2.2.1. Analisis Ketuntasan

Tahap analisis ketuntasan siklus I dilakukan dengan membandingkan data mentah
hasil evaluasi siklus I dengan skor Kriteria Ketuntasan Minimal mata pelajaran matematika
SD Negeri 2 Sidoharjo. Hasil analisis ketuntasan pada siklus I disajikan dalam Tabel 18

Tabel 18
Analisis Ketuntasan Hasil Belajar Matematika Siklus 1

Siswa Kelas 2 SD Negeri 2 Sidoharjo
Semester II /2012-2013

No Ketuntasan Frekwensi Persentase

1 Tuntas 17 68,0%

2 Tidak Tuntas 8 32,0%

Rerata 66,4

Maksimum 90,0

Minimun 40

Dari Tabel 16 analisis ketuntasan pada siklus 1 diperoleh data rata-rata hasil
belajar Matematika siklus I sebesar 66,4. Nilai maksimum 90 dan nilai minimum 40. Hasil
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belajar sejumlah 17 atau 68 % dari jumlah siswa sudah tuntas. Hasil belajar sejumlah 8
siswa atau sebesar 32 % siswa tidak tuntas.

Disajikan pula diagram lingkaran analisis ketuntasan belajar Matematika siswa
kelas 2 SD Negeri 2 Sidoharjo pada siklus I yang disajikan pada Gambar 3.

Gambar 3. Diagram Lingkaran Ketuntasan Hasil Belajar Matematika Siklus I pada siswa
Kelas 2 SD Negeri 2 Sidoharjo Kecamatan sruweng Kabupaten Kebumen Semester II
Tahun Pelajaran 2012/2013

Dari Gambar 3 diagram lingkaran ketuntasan hasil belajar Matematika Siklus I pada
siswa Kelas 2 SD Negeri 2 Sidoharjo diperoleh data sebanyak 32% siswa tidak tuntas dan
sebanyak 68% siswa sudah tuntas.

Tahap analisis ketuntasan siklus II dilakukan dengan membandingkan data mentah
hasil evaluasi siklus II dengan skor Kriteria Ketuntasan Minimal mata pelajaran Matematika
SD Negeri 2 Sidoharjo. Untuk hasil analisis ketuntasan pada siklus II disajikan dalam Tabel
19.

Tidak Tuntas
32%
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belajar sejumlah 17 atau 68 % dari jumlah siswa sudah tuntas. Hasil belajar sejumlah 8
siswa atau sebesar 32 % siswa tidak tuntas.
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Tabel 19
Analisis Ketuntasan Hasil Belajar Matematika Siklus II

Siswa Kelas 2 SD Negeri 2 Sidoharjo Semester II /2012-2013

No Ketuntasan Frekwensi Persentase

1 Tuntas 23 92,0%

2 Tidak Tuntas 2 8,0%

Rerata 78,8

Maksimum 100,0

Minimun 60

Dari Tabel 18 analisis ketuntasan pada siklus II diperoleh data rata-rata hasil belajar
Matematika siklus II sebesar 78,8. Nilai maksimum 100 dan nilai minimum 60. Hasil belajar
sejumlah 23 atau 92 % dari jumlah siswa sudah tuntas. Hasil belajar sejumlah 2 siswa atau
sebesar 8 % siswa tidak tuntas.

Disajikan pula diagram lingkaran analisis ketuntasan belajar Matematika siswa kelas
2 SD Negeri 2 Sidoharjo pada siklus II. Diagram lingkaran dapat dilihat pada Gambar 4.

Gambar 4 Diagram Lingkaran Ketuntasan Hasil Belajar Matematika Siklus II melalui
Penerapan Pembelajaran Matematika Realistik pada siswa kelas 2 SD Negeri 2 Sidoharjo
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Tabel 19
Analisis Ketuntasan Hasil Belajar Matematika Siklus II

Siswa Kelas 2 SD Negeri 2 Sidoharjo Semester II /2012-2013

No Ketuntasan Frekwensi Persentase

1 Tuntas 23 92,0%

2 Tidak Tuntas 2 8,0%

Rerata 78,8

Maksimum 100,0

Minimun 60

Dari Tabel 18 analisis ketuntasan pada siklus II diperoleh data rata-rata hasil belajar
Matematika siklus II sebesar 78,8. Nilai maksimum 100 dan nilai minimum 60. Hasil belajar
sejumlah 23 atau 92 % dari jumlah siswa sudah tuntas. Hasil belajar sejumlah 2 siswa atau
sebesar 8 % siswa tidak tuntas.

Disajikan pula diagram lingkaran analisis ketuntasan belajar Matematika siswa kelas
2 SD Negeri 2 Sidoharjo pada siklus II. Diagram lingkaran dapat dilihat pada Gambar 4.

Gambar 4 Diagram Lingkaran Ketuntasan Hasil Belajar Matematika Siklus II melalui
Penerapan Pembelajaran Matematika Realistik pada siswa kelas 2 SD Negeri 2 Sidoharjo
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Tabel 19
Analisis Ketuntasan Hasil Belajar Matematika Siklus II

Siswa Kelas 2 SD Negeri 2 Sidoharjo Semester II /2012-2013

No Ketuntasan Frekwensi Persentase

1 Tuntas 23 92,0%

2 Tidak Tuntas 2 8,0%

Rerata 78,8

Maksimum 100,0

Minimun 60

Dari Tabel 18 analisis ketuntasan pada siklus II diperoleh data rata-rata hasil belajar
Matematika siklus II sebesar 78,8. Nilai maksimum 100 dan nilai minimum 60. Hasil belajar
sejumlah 23 atau 92 % dari jumlah siswa sudah tuntas. Hasil belajar sejumlah 2 siswa atau
sebesar 8 % siswa tidak tuntas.

Disajikan pula diagram lingkaran analisis ketuntasan belajar Matematika siswa kelas
2 SD Negeri 2 Sidoharjo pada siklus II. Diagram lingkaran dapat dilihat pada Gambar 4.

Gambar 4 Diagram Lingkaran Ketuntasan Hasil Belajar Matematika Siklus II melalui
Penerapan Pembelajaran Matematika Realistik pada siswa kelas 2 SD Negeri 2 Sidoharjo
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Dari gambar diagram lingkaran ketuntasan hasil belajar Matematika Siklus II pada
siswa Kelas 2 SD Negeri 2 Sidoharjo melalui penerapan pembelajaran Matematika
Realistik diperoleh data sebanyak 8% siswa belum dapat dituntaskan dan sebanyak 92%
siswa sudah dapat dituntaskan.

4.2.2.2. Analisis Komparatif
Berdasarkan hasil analisis ketuntasan yang sudah diolah, analisis komparatif

ketuntasan hasil belajar antar siklus dan pra siklus. Analisis dilakukan dengan menyajikan
data ketuntasan hasil belajar pra siklus, siklus I dan II dalam satu tabel. Data dalam tabel
tersebut bandingkan dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan yaitu sekurang-
kurangnya 80% atau lebih dari jumlah siswa kelas 2 SD Negeri 2 Sidoharjo mencapai nilai
KKM yaitu 65. Data hasil analisis dapat dilihat pada Tabel 20.

Tabel 20
Analisis Komparatif Ketuntasan Hasil Belajar Matematika

Siswa Kelas 2 SD Negeri 2 Sidoharjo
Semester II/2012-2013

No Ketuntasan
Pra Siklus Siklus 1 Siklus 2

f % f % f %

1 Tuntas 8 32,0% 17 68,0% 23 92,0%

2 Tidak Tuntas 17 68,0% 8 32,0% 2 8,0%

Rerata 58,5 66,4 78,8

Maksimum 86,0 90,0 100,0

Minimun 30 40 60,0

Dari data tabel 20 analisis komparatif dapat dilihat bahwa ketuntasan hasil
belajar Matematika siswa kelas 2 SD Negeri 2 Sidoharjo Kecamatan Sruweng Kabupaten
Kebumen pada pra siklus rata- rata hasil belajar Matematika 58,5 nilai maksimumnya 86
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nilai minimumnya 30. Pada siklus I menunjukkan rata-rata nilai hasil belajar Matematika
66,4 dengan nilai maksimum 90 dan nilai minimum 40. Pada siklus II menunjukkan rata-
rata nilai hasil belajar Matematika 78,8 dengan nilai maksimum 100 dan nilai minimum 60.
Hasil analisis komparatif dapat dilihat juga pada diagram batang analisis komparatif pra
siklus, siklus I, dan siklus II yang disajikan pada Gambar 5.

Gambar 5. Diagram Batang Analisis Komparatif Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas 2
SD Negeri 2 Sidoharjo Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen Semester II Tahun
Pelajaran 2012/2013 Pra Siklus, Siklus I dan Siklus II

Berdasarkan Gambar 5 dapat terlihat dengan jelas bahwa ketuntasan hasil belajar
siswa mencapai peningkatan dari pra siklus, siklus 1, dan siklus 2. Ketuntasan hasil belajar
Matematika siswa kelas 2 SD Negeri 2 Sidoharjo sebelum dilaksanakan tindakan atau pra
siklus adalah 32%. Setelah dilaksanakan tindakan menggunakan Penerapan
Pembelajaran Matematika Realistik pada siklus 1 ketuntasan hasil belajar Matematika
siswa mencapai 68% dan setelah dilaksanakan tindakan menggunakan Pembelajaran
Matematika Realistik pada siklus 2 ketuntasan hasil belajar Matematika siswa dapat
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nilai minimumnya 30. Pada siklus I menunjukkan rata-rata nilai hasil belajar Matematika
66,4 dengan nilai maksimum 90 dan nilai minimum 40. Pada siklus II menunjukkan rata-
rata nilai hasil belajar Matematika 78,8 dengan nilai maksimum 100 dan nilai minimum 60.
Hasil analisis komparatif dapat dilihat juga pada diagram batang analisis komparatif pra
siklus, siklus I, dan siklus II yang disajikan pada Gambar 5.

Gambar 5. Diagram Batang Analisis Komparatif Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas 2
SD Negeri 2 Sidoharjo Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen Semester II Tahun
Pelajaran 2012/2013 Pra Siklus, Siklus I dan Siklus II

Berdasarkan Gambar 5 dapat terlihat dengan jelas bahwa ketuntasan hasil belajar
siswa mencapai peningkatan dari pra siklus, siklus 1, dan siklus 2. Ketuntasan hasil belajar
Matematika siswa kelas 2 SD Negeri 2 Sidoharjo sebelum dilaksanakan tindakan atau pra
siklus adalah 32%. Setelah dilaksanakan tindakan menggunakan Penerapan
Pembelajaran Matematika Realistik pada siklus 1 ketuntasan hasil belajar Matematika
siswa mencapai 68% dan setelah dilaksanakan tindakan menggunakan Pembelajaran
Matematika Realistik pada siklus 2 ketuntasan hasil belajar Matematika siswa dapat
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nilai minimumnya 30. Pada siklus I menunjukkan rata-rata nilai hasil belajar Matematika
66,4 dengan nilai maksimum 90 dan nilai minimum 40. Pada siklus II menunjukkan rata-
rata nilai hasil belajar Matematika 78,8 dengan nilai maksimum 100 dan nilai minimum 60.
Hasil analisis komparatif dapat dilihat juga pada diagram batang analisis komparatif pra
siklus, siklus I, dan siklus II yang disajikan pada Gambar 5.

Gambar 5. Diagram Batang Analisis Komparatif Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas 2
SD Negeri 2 Sidoharjo Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen Semester II Tahun
Pelajaran 2012/2013 Pra Siklus, Siklus I dan Siklus II

Berdasarkan Gambar 5 dapat terlihat dengan jelas bahwa ketuntasan hasil belajar
siswa mencapai peningkatan dari pra siklus, siklus 1, dan siklus 2. Ketuntasan hasil belajar
Matematika siswa kelas 2 SD Negeri 2 Sidoharjo sebelum dilaksanakan tindakan atau pra
siklus adalah 32%. Setelah dilaksanakan tindakan menggunakan Penerapan
Pembelajaran Matematika Realistik pada siklus 1 ketuntasan hasil belajar Matematika
siswa mencapai 68% dan setelah dilaksanakan tindakan menggunakan Pembelajaran
Matematika Realistik pada siklus 2 ketuntasan hasil belajar Matematika siswa dapat
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mencapai 92%. Berdasarkan Gambar dapat terlihat juga terjadinya penurunan siswa yang
belum mencapai ketuntasan hasil belajar dari pra siklus, siklus 1, dan siklus 2. Siswa yang
belum mencapai ketuntasan hasil belajar pada pra siklus sebesar 68%. Setelah
dilaksanakan tindakan menggunakan Pembelajaran Matematika Realistik pada siklus 1
siswa yang belum mencapai ketuntasan hasil belajar Matematika turun menjadi 32% dan
setelah dilaksanakan tindakan menggunakan Pembelejaran Matematika Realistik pada
siklus 2 siswa yang belum mencapai ketuntasan hasil belajar Matematika turun lagi
menjadi 8%.

Rata-rata hasil belajar Matematika siswa juga mengalami peningkatan.
Peningkatan rerata hasil belajar matematika siswa dapat dilihat dalam Gambar 6.

Gambar 6. Diagram Batang Rata-Rata Perolehan Hasil Belajar Matematika Kelas 2 SD
Negeri 2 Sidoharjo Pra Siklus, Siklus I, dan Siklus II.

Rerata hasil belajar Matematika siswa kelas 2 SD Negeri 2 Sidoharjo pada pra
siklus adalah 58,5. Setelah dilaksanakan tindakan menggunakan Pembelajaran

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Rata-rata

70

mencapai 92%. Berdasarkan Gambar dapat terlihat juga terjadinya penurunan siswa yang
belum mencapai ketuntasan hasil belajar dari pra siklus, siklus 1, dan siklus 2. Siswa yang
belum mencapai ketuntasan hasil belajar pada pra siklus sebesar 68%. Setelah
dilaksanakan tindakan menggunakan Pembelajaran Matematika Realistik pada siklus 1
siswa yang belum mencapai ketuntasan hasil belajar Matematika turun menjadi 32% dan
setelah dilaksanakan tindakan menggunakan Pembelejaran Matematika Realistik pada
siklus 2 siswa yang belum mencapai ketuntasan hasil belajar Matematika turun lagi
menjadi 8%.

Rata-rata hasil belajar Matematika siswa juga mengalami peningkatan.
Peningkatan rerata hasil belajar matematika siswa dapat dilihat dalam Gambar 6.

Gambar 6. Diagram Batang Rata-Rata Perolehan Hasil Belajar Matematika Kelas 2 SD
Negeri 2 Sidoharjo Pra Siklus, Siklus I, dan Siklus II.

Rerata hasil belajar Matematika siswa kelas 2 SD Negeri 2 Sidoharjo pada pra
siklus adalah 58,5. Setelah dilaksanakan tindakan menggunakan Pembelajaran

Pra Siklus Siklus I Siklus II
Rata-rata 58,5 64,4 78,8

70

mencapai 92%. Berdasarkan Gambar dapat terlihat juga terjadinya penurunan siswa yang
belum mencapai ketuntasan hasil belajar dari pra siklus, siklus 1, dan siklus 2. Siswa yang
belum mencapai ketuntasan hasil belajar pada pra siklus sebesar 68%. Setelah
dilaksanakan tindakan menggunakan Pembelajaran Matematika Realistik pada siklus 1
siswa yang belum mencapai ketuntasan hasil belajar Matematika turun menjadi 32% dan
setelah dilaksanakan tindakan menggunakan Pembelejaran Matematika Realistik pada
siklus 2 siswa yang belum mencapai ketuntasan hasil belajar Matematika turun lagi
menjadi 8%.

Rata-rata hasil belajar Matematika siswa juga mengalami peningkatan.
Peningkatan rerata hasil belajar matematika siswa dapat dilihat dalam Gambar 6.

Gambar 6. Diagram Batang Rata-Rata Perolehan Hasil Belajar Matematika Kelas 2 SD
Negeri 2 Sidoharjo Pra Siklus, Siklus I, dan Siklus II.

Rerata hasil belajar Matematika siswa kelas 2 SD Negeri 2 Sidoharjo pada pra
siklus adalah 58,5. Setelah dilaksanakan tindakan menggunakan Pembelajaran

Siklus II
78,8



71

Matematika Realistik pada siklus 1 rata-rata hasil belajar Matematika siswa meningkat
menjadi 64,4. dan setelah dilaksanakan tindakan menggunakan Pembelajaran Matematika
Realistik pada siklus 2 rata-rata hasil belajar Matematika siswa mengalami peningkatan
lagi menjadi 78,8.

4.3. Pembahasan

Dari hasil analisis komparatif baik pra siklus maupun antar siklus dapat
menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar dan ketuntasan belajar siswa. Dapat dilihat
pada analisis ketuntasan pra siklus hanya sejumlah 8 siswa atau 32 % dari jumlah siswa
yang tuntas, sejumlah 17 siswa atau 68% siswa tidak tuntas. Pada siklus I terjadi kenaikan
prosentase ketuntasan hasil belajar siswa yaitu sejumlah 17 siswa atau 68% dari jumlah
siswa sudah tuntas, sejumlah 8 siswa atau 32 % dari jumlah siswa tidak tuntas. Dan pada
siklus II terjadi peningkatan dibandingkan siklus I kenaikan prosentase ketuntasan hasil
belajar siswa yaitu sejumlah 23 siswa atau 92% dari jumlah siswa sudah tuntas, sejumlah
2 siswa atau 8 % dari jumlah siswa tidak tuntas. Hasil analisis komparatif juga
menunjukkan adanya peningkatan rata-rata hasil belajar dari pra siklus adalah 58,5. Siklus
I adalah 64,4 dan siklus II adalah 78,8. Dan tindakan yang dilakukan dikatakan sudah
berhasil, karena indikator kinerja yang ditetapkan dalam penelitian yaitu 80 % siswa
mencapai nilai KKM, ini sudah tercapai pada siklus kedua dimana menunjukkan hasil 92 %
siswa mencapai KKM. Pada siklus I indikator kinerja belum tercapai, sebab hanya
mencapai prosentase ketuntasan 68 %, jadi dilakukan tindakan lagi pada siklus kedua
dengan perencanaan yang lebih matang. Setelah dilaksanakan siklus kedua dan indikator
kinerja tercapai, disepakati untuk tidak mengadakan siklus ketiga. Hal tersebut
dikarenakan keterbatasan waktu dan biaya serta hasil tindakan siklus kedua sudah dirasa
cukup memuaskan.

Dalam penelitian ini, meningkatnya nilai hasil belajar Matematika ditunjukkan
dengan kenaikan nilai rata-rata tiap siklus yang meliputi semua aspek yaitu kognitif, afektif
dan psikomotorik. Penilaian bukan hanya dilakukan dengan menggunakan nilai tes tertulis,
tetapi dengan mempertimbangkan perbuatan dan sikap siswa di dalam mengikuti
pembelajaran di kelas. Dari hasil observasi dapat dilihat adanya peningkatan aktivitas
belajar siswa, terbukti dari bertambahnya jumlah item yang dilakukan dalam proses
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pembelajaran yaitu sejumlah 14 item atau 70% dari butir pernyataan pada siklus I dan
sejumlah 20 item atau 100% pada siklus II.

Dari hasil tes hasil belajar Matematika terdapat perbedaan yang cukup signifikan
antara pembelajaran konvensional yang biasa dilakukan guru dan pembelajaran yang
menerapkan Pembelajaran Matematika Realistik. Pada pembelajaran konvensional siswa
pasif, hanya mendengarkan penjelasan dari guru, alat peraga terbatas pada buku dan
papan tulis. Sedangkan pada pembelajaran dengan menerapkan Pembelajaran
Matematika Realistik siswa lebih aktif, guru hanya sebagai motivator, media pembelajaran
yang nyata serta berhubungan dengan kehidupan sehari-hari siswa.

Hasil penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan hasil belajar Matematika
melalui Pembelajaran Matematika Realistik pada kelas 2 SD Negeri 2 Sidoharjo terbukti
berhasil. Terjadi peningkatan baik hasil belajar, aktivitas belajar siswa, maupun kinerja
guru. Jadi upaya peningkatan hasil belajar dapat diupayakan melalui Pembelajaran
Matematika Realistik seperti pada penelitian tindakan kelas yang pernah dilakukan oleh
peneliti sebelumnya juga terbukti bahwa penggunaan Pembelajaran Matematika Realistik
dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Misalnya penelitian yang dilakukan oleh: 1).
Penelitian yang dilakukan oleh Asmi Widyaningsih (2010), yang berjudul"Upaya
Peningkatan Hasil Belajar Matematika tentang Perkalian dan Pembagian pada Kelas 2 SD
N Jumantoro Tahun Pelajaran 2009/2010”. Penelitian tentang pembelajaran Perkalian dan
Pembagian dengan PMRI menggunakan media benda yang lebih konkret contohnya apel,
kue, dsb terbukti dapat meningkatkan hasil belajar sebanyak 78% pada siklus pertama dan
meningkat sebanyak 84% pada siklus kedua; 2). Penelitian yang dilakukan Jumriati (2010),
yang berjudul Implementasi pembelajaran matematika yang berorientasi pada pandangan
realistik untuk meningkatkan kemampuan matematika siswa kelas V SD. Inpres Lajari
melalui Pendidikan Matematika Realistik (PMR), mengemukakan bahwa melalui
Pendidikan Matematika Realistik pada penjumlahan pecahan, hasil belajar siswa kelas V
SD Inpres Lajari  dapat ditingkatkan; 3).Penelitian yang dilakukan oleh Sri Rejeki (2012)
yang berjudul “Efektivitas Pembelajaran Dengan Pendekatan Matematika Realistik Ditinjau
Dari Aktivitas Dan Pemahaman Konsep Matematis (Studi pada Siswa Kelas V SD Al-Azhar
1 Wayhalim Bandar Lampung Semester Genap Tahun Pelajaran 2011/2012)”,
menunjukkan bahwa aktivitas belajar siswa yang mengikuti pembelajaran dengan
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Pendekatan Matematika Realistik lebih tinggi daripada aktivitas belajar siswa yang mengi-
kuti pembelajaran konvensional dan pemahaman konsep matematis siswa yang mengikuti
pembelajaran dengan penerapan Pembelajaran Matematika Realistik lebih baik daripada
pemahaman konsep matematis siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional.

Pembelajaran Matematika Realistik dapat mengkongkretkan ide-ide abstrak dan
dapat membantu siswa yang baru mampu berpikir melalui benda-benda yang nyata
(kongkret). Beberapa keuntungan menggunakan Pembelajaran Matematika Realistik
antara lain: (1) Melalui penyajian masalah yang kontekstual pemahaman konsep siswa
meningkat dan bermakna mendorong siswa memahami Matematika, dan memahami
keterkaitan Matematika dengan dunia sekitar; (2) Siswa terlibat langsung dalam proses
pembelajaran (learning by doing), sehingga mereka tidak takut belajar Matematika; (3)
Siswa dapat memanfaatkan pengetahuan dan pengalamannya dalam kehidupan sehari-
hari dan mempelajari bidang studi lainnya; (4) Memberi peluang pengembangan potensi
dan kemampuan berpikir alternatif; (5) Kesempatan cara penyelesaian yang berbeda; (6)
Melalui belajar berkelompok; berlangsung pertukaran pendapat dan interaksi antar guru-
siswa dan antar siswa, saling menghormati pendapat yang berbeda, dan menumbuhkan
konsep diri siswa; (7) Melalui matematisasi vertikal, siswa dapat mengikuti perkembangan
Matematika sebagai suatu disiplin.

Pada akhir penelitian ini di siklus II masih terdapat 2 siswa atau 8 % siswa tidak
tuntas, hal tersebut dikarenakan siswa tersebut latar belakang kemampuan kognitif berada
dibawah rata-rata dan sudah pernah mengulang di kelas 2. Tindak lanjut yang diberikan
berupa bimbingan khusus dan diberikan soal yang lebih mudah. Setelah diberikan
tindakan, siswa tersebut dapat tuntas hasil belajarnya.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran Matematika dengan
menggunakan Pembelajaran Matematika Realistik dapat meningkatkan hasil belajar
Matematika pada siswa kelas 2 SD Negeri 2 Sidoharjo. Sehingga nilai ketuntasan klasikal
mencapai 92%. Dalam penelitian ini bukan hanya hasil belajar dan aktivitas belajar siswa
yang meningkat, ternyata kinerja guru juga terbukti meningkat setelah pelaksanaan siklus I
dan II, hasil penilaian kinerja guru dalam pembelajaran Matematika melalui penerapan
Pembelajaran Matematika Realistik terhadap siswa kelas 2 SD Negeri 2 Sidoharjo dari
hasil pengamatan dan catatan selama observasi kinerja guru terjadi peningkatan kinerja
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guru dalam pelaksanaan pembelajaran terlihat dari meningkatnya jumlah item butir
pernyataan observasi kinerja guru dalam pembelajaran. Pada siklus I item yang dilakukan
sejumlah 26 atau 78% dari 30 item butir pernyataan, dan pada siklus II 30 item atau 100%
dilakukan.


