
 

32 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Kondisi Awal 

Pada awal pertemuan peneliti memberikan tes awal kepada siswa untuk mengetahui 

kemampuan awal siswa terhadap materi sistem persamaan linear dua variabel dan siswa belum 

diberi penjelasan tentang materi yang akan di pelajari. Tes awal yang di berikan berupa 

menjodohkan atau matching test yang terdiri atas satu pertanyaan dan satu seri jawaban. Masing-

masing pertanyaan mempunyai jawabannya yang tercantum dalam seri jawaban. Tugas siswa 

adalah mencari dan menempatka jawaban sehingga cocok dengan pertanyaannya. 

Adapun hasil tes awal yang di peroleh peneliti adalah sebagai berikut : 

Tabel 1. 

Analisis hasil belajar siswa pada kondisi awal 

No  Pencapaian hasil belajar Skor tes Jumlah siswa Persentase (%) 

1 Tidak tuntas < 70 28 93,34 

2 Tuntas  ≥ 70 2 6,66 

Jumlah  30 100 

Nilai rata-rata 45,33 
 

Berdasarkan data hasil belajar siswa pada kondisi awal, maka dapat di buat histogram sebagai 

berikut : 
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Bagan hasil belajar siswa pada kondisi awal 

Keterangan : 

Nilai rata – rata kelas               =  
Jumlah nilai seluruh siswa

Jumlah siswa
 

Presentasi tuntas belajar           =  
Jumlah siswa yang tuntas belajar

Jumlah siswa
    X 100% 

Presentasi tidak tuntas belajar  =  
Jumlah siswa yang tidak tuntas belajar

Jumlah siswa
   X 100 % 

 

Dari hasil akhir tes awal di atas diperoleh 28 siswa memperoleh nilai < 70 dan  2 siswa telah 

memenuhi kriteria minimum, dengan nilai rata-rata 45,33. 

Berdasarkan presentasi ketuntasan belajar dapat diketahui bahwa pada hasil tes awal 

menunjukkan bahwa siswa belum mampu dalam membedakan sistem persamaan linear dua 

variabel, bukan sistem persamaan linear, dan persamaan linear dua variabel. Dengan demikian 

diperlukan untuk melakukan tindakan perbaikan proses belajar, dalam hal ini dilakukan dengan 

menggunakan pendekatan PMR untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 

B. Deskripsi Pelaksanaan Tindakan Siklus I 

Kegiatan Penelitian Tindakan Kelas siklus I ini dilaksanakan pada sabtu 28 November 2015 

di kelas X Otomotif SMK Al Falah Salatiga.  Siklus pertama direncanakan dengan 2 kali 

tindakan. Tindakan 1-2 masing-masing memerlukan 2 jam pelajaran (2x 45 menit). 

Dua tindakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Tindakan I: Pemberian tes awal untuk mengetahui kemampuan awal siswa pada materi 

Sistem Persamaan Linier Dua Variabe (SPLDV). 

2. Tindakan II: Guru mengingatkan kembali materi yang pernah di pelajari dan memberikan 

penjelasan materi Sistem Persamaan Linier Dua Variabe (SPLDV), serta pemberian soal 

tugas kelompok, presentasi dari setiap  kelompok, mengerjakan soal evaluasi siklus I. 

a. Siklus I (Sabtu, 28 November 2015) 

1) Perencanaan  

Pada kegiatan perencanaan di lakukan hal-hal sebagai berikut : 

a) Menyusun perangkat pembelajaran yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP),  menyiapkan media pembelajaran, dan lembar tugas kelompok. 
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b) Membuat alat evaluasi berupa instrumen tes tertulis lengkap dengan kisi-kisi dan 

kunci jawaban serta poin poin penilaian. 

c) Menyiapkan alat dokumentasi. 

Dalam mengamati jalannya kegiatan belajar mengajar yang sedang berlangsung, 

peneliti dibantu oleh guru matematika, membantu mengatur kelas dan mengamati kegiatan 

siswa. Selain itu guru juga  ikut membantu dalam mengkondisikan dan memberi arahan 

kepada para siswa, karena seluruh siswa di SMK Al Falah Salatiga hiper aktif terutama 

untuk siswa kelas X Otomotif. Lembar kerja siswa yang digunakan pada siklus I ini adalah 

lembar kerja siswa I tentang Sistem Persamaan Linier Dua Variabel (SPLDV). Modul 

Matematika dan LKS Matematika yang disajikan memuat ringkasan materi  yang meliputi: 

variabel dan koefisien SPLDV, SPLDV mengunakan grafik, SPLDV metode eliminasi, 

SPLDV subsitusi, SPLDV campuran. Pada penelitian ini peneliti lebih fokus pada 

menyelesaikan SPLDV dengan metode subtitusi, eliminasi dan campuran kemudian tugas 

siswa yang harus dikerjakan secara berkelompok sesuai langkah-langkah penyelesaian 

SPLDV yang telah dipelajari. 

2) Pelaksanaan pembelajaran  

Proses pembelajaran pada siklus I ini dilaksanakan untuk mencapai indikator yang 

tercantum dalam rencana pelaksanaan pembelajaran yaitu : 

a) Peserta didik mampu menjelaskan pengertian sistem persamaan linear dua variabel. 

b) Peserta didik mampu menentukan himpunan penyelesaian dari suatu sistem 

persamaan linear dua variabel. 

c) Peserta didik mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem 

persamaan linear dua variabel dalam kehidupan sehari hari. 

Indikator pembelajaran ini kemudian diturunkan ke dalam tujuan pembelajaran yaitu : 

a) Peserta didik dapat menjelaskan pengertian sistem persamaan linear dua variabel. 

b) Peserta didik dapat menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan 

linear dua variabel. 

c) Peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem 

persamaan linear dua variabel dalam kehidupan sehari-hari. 

Proses pembelajaran berlangsung dalam kondisi yang menyenangkan sehingga 

memudah siswa dalam menerima materi belajar, disadari pula bahwa materi pelajaran 
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ini sudah pernah di pelajari ketika siswa masih duduk di bangku Sekolah Menengah 

Pertama (SMP) sehingga mempermudah guru dalam membantu siswa dalam mengingat 

kembali tentang materi yang telah di pelajari. 

Pelaksanaan pembelajaran ini teridiri dari tiga tahapan yaitu : 

a) Pendahuluan  

Pada awal pembelajaran peneliti memberikan salam pembuka setelah semua 

siswa berada dalam kelas. Selanjutnya peneliti memeriksa kehadiran siswa, dari 30 

siswa tidak ada yang tidak hadir. Sebelum pelajaran di mulai guru memberika tes 

awal kepada siswa untuk mengetahui kemampuan awal siswa tentang materi yang 

akan dipelajari selama 5 menit. Setelah hasil tes di kumpulkan guru bemberikan 

tanya-jawab dengan siswa untuk mengingatkan siswa tentang materi sistem 

persamaan linear dua variabel yang pernah di pelajari waktu masih dibangku 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan menyampaikan tujuan serta manfaat 

pembelajaran sistem persamaan linear dua variabel. 

b) Kegiatan inti  

Eksplorasi  

Dalam kegiatan ekplorasi guru menjelaskan tentang bentuk umum dari sistem 

persamaan linear dua  variabel, dan menyiapkan masalah realistik yang pernah 

ditemui siswa sehingga dapat dibayangkan oleh siswa itu sendiri. Misalnya Pak 

Budi dan Pak Ahmad pergi ke toko bangunan bersama-sama. Pak Budi membeli 

satu kg cat kayu dan dua kg cat tembok dengan harga seluruhnya Rp70.000,00. 

Sedangkan Pak Ahmad membeli dua kg cat kayu dan dua  kg cat tembok dengan 

harga seluruhnya Rp80.000,00. Sementara itu Pak Ali menginginkan membeli tiga 

kg cat kayu dan lima kg cat tembok. Berapa rupiah Pak Ali harus membayar?. 

Langkah selanjutnya guru memaparkan masalah realistik tersebut dan 

menjelakan pengertian sistem persamaan linear dua variabel serta mengajak siswa 

untuk bersama-sama menentukan himpunan penyelesaiannya dengan menggunakan 

metode subtitusi, eliminasi dan metode gabungan subtitusi dan eliminasi. Guru 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang materi atau langka-

langka penyelesaian sistem persamaan linear yang belum di pahami. 
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Elaborasi  

Pada tahapan ini guru memberikan latihan soal kepada siswa dalam bentuk 

kelompok yang terdiri dari 5 siswa dalam satu kelompok untuk mengerjakan latihan 

soal dan di presentasikan depan kelas. Siswa mempresentasikan hasil kerja 

kelompok berdasarkan undian nomor soal yang di peroleh. Siswa di beri 

kesempatan oleh peneliti untuk mencatat jawaban yang benar dalam buku catatan 

masing-masing sebagai pedoman dalam belajar. 

 

a.  Siswa mempresentasikan hasil kerja kelompok  
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b. siswa sedang berdiskusi 

Gambar 1. 

 

 

 

Tabel 3. Analisi hasil belajar diskusi kelompok siswa 

No  Pencapaian hasil belajar Skor tes Jumlah 
kelompok 

Prosentase 
(%) 

1 Tidak tuntas < 70 0 0 

2 Tuntas  ≥ 70 5 100 

Jumlah  5 100 

Nilai rata-rata 82 
 

Berdasarkan hasil belajar yang diperoleh tugas kelompok rata-rata nilai tugas 

kelompok terlihat sudah memenuhi ketuntasan belajar namun perlu dilakukan tes 

akhir pada siklus I untuk mengetahui hasil belajar masing-masing siswa. Sebelum 

mengakhiri pertemuan pada siklus I peneliti memberikan tes di akhir pelajaran 

sebagai hasil evaluasi pertemuan siklus I untuk tindakan selanjutnya pada siklus II, 

adapun hasil tes yang di peroleh yaitu : 

Tabel 4. Analisis hasil belajar siklus I 

No  Pencapaian hasil 
belajar 

Skor tes Jumlah siswa Persentase 
(%) 

1 Tidak tuntas < 70 23 76,67 

2 Tuntas  ≥ 70 7 23,33 

Jumlah  30 100 

Nilai rata-rata 58,13 
 

Hasil analisis hasil belajar siswa pada tabel 4 dapat digambarkan dalam bentuk 

garafik diketahui bahwa jumlah siswa yang mencapai Kriteria Ketuntasan Mengajar 

(KKM) sebanyak 7 siswa (23,33%) dan siswa yang belum mencapai KKM 

sebanyak 23 siswa (76,67%). Berkaitan dengan perolehan nilai siswa untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada bagan 2 berikut : 
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Bagan 2. Hasil belajar siklus I 

Berdasarkan presentasi ketuntasan belajar dapat diketahui bahwa pada siklus I 

siswa kelas X Otomotif belum ada peningkatan hasil belajar, karena nilai rata-rata 

belajar 58,13  masih dibawah ketuntasan minimum. Dengan demikian masih 

diperlukan siklus berikutnya untuk membuktikan bahwa pendekatan Realistic 

Matematika Education (RME) mampu meningkatkan hasil belajar siswa. 

Penutup  

Pada akhir pertemuan guru memberikan pekerjaan rumah kepada siswa sebagai 

bahan latihan bagi siswa dalam mempelajari materi yang akan di bahas lagi pada 

pertemuan pada siklus II. Sebelum menutup proses pembelajaran guru bersama 

sama dengan siswa mengambil kesimpulan tentang apa yang telah di pelajari dan 

memimpin doa karena telah selesai melakukan proses pembelajar. 

3) Hasil Catatan Lapangan 

Catatan lapangan ini dibuat untuk mengetahui hal-hal yang terjadi selama 

pembelajaran berlangsung dimana tidak terdapat dalam indikator. Hasil catatan lapangan 

pda siklus I yaitu: 

a) Masih banyak siswa yang terlihat sibuk sendiri ketika peneliti memberi penjelasan 

tentang materi Sistem Persamaan Linier Dua Variabel (SPLDV). 

b) Suasana kelas agak ramai saat siswa sedang melakukan belajar dalam kelompok. 
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c) Siswa masih memilih-milih teman ketika kelompok belajar sudah terbentuk, terbukti 

mereka minta pindah ke kelompok lain dengan berbagai alasan. 

d) Ada beberapa siswa yang kurang aktif belajar dalam kelompok, hal ini terbukti ada 

siswa yang diam saja dan bercanda ria dengan teman yang lain. 

e) Dalam mengerjakan soal kuis maupun tes evaluasi masih ada siswa yang contekan 

karena mereka kurang percaya diri pada kemampuannya. 

 

4) Refleksi 

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap masalah-masalah selama pelaksanaan proses 

pembelajaran  pada siklus I dari hasil tes akhir, dan catatan lapangan diperoleh hasil 

sebagai berikut: 

a) Hasil belajar siswa berdasarkan hasil tes siklus I menunjukkan bahwa hasil belajar 

siswa belum bisa memenuhi ketuntasan belajar yang diharapkan. 

b) Siswa kurang aktif menyampaikan pendapat dalam diskusi kelompok. 

c) Dalam menyelesaikan tes awal untuk mengetahui kemampuan awal maupun tes 

evaluasi masih ada siswa yang contekan dengan temannya. 

Masalah-masalah di atas timbul disebabkan oleh faktor–faktor antara lain: 

a) Siswa belum terbiasa dengan pelaksanaan dengan pendekatan RME yang diberikan 

peneliti. 

b) Siswa belum terbiasa belajar kelompok dengan anggota kelompok lebih dari 2 

orang dan siswa terbiasa dengan membentuk kelompok dengan teman sebangku. 

c) Siswa masih kurang percaya diri dengan kemampuan yang dimilikinya sehingga 

mereka masih menggantungkan pada temannya dalam menyelesaikan soal-soal tes. 

Ditinjau dari masalah-masalah dan faktor-faktor penyebabnya, maka dilakukan 

tindakan-tindakan untuk mengatasi: 

a) Guru harus menjelaskan kemudahan dan manfaat yang diperoleh ketika belajar 

dalam kelompok yang dibentuk. 

b) Guru harus menjelaskan pada siswa bahwa tidak boleh memilih-milih teman karena 

masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangannya sendiri. 
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c) Guru sangat perlu memperhatikan dan memberikan pembinaan ekstra pada siswa 

agar siswa mempunyai semangat untuk belajar sehingga prestasinya bisa 

meningkat. 

Berdasarkan uraian di atas, maka secara umum pada siklus I belum menunjukkan 

adanya peningkatan partisipasi aktif dari siswa, belum adanya peningkatan hasil belajar 

siswa karena ketuntasan belajar siswa masih belum memenuhi keinginan yang 

diharapkan, serta belum adanya keberhasilan guru dalam melaksanakan pembelajaran 

matematika dengan pendekatan Realistic Matematika Education (RME). Oleh kareana 

itu perlu dilanjutka pada siklus II agar hasil belajar matematika siswa bisa ditingkatkan 

sesuai dengan harapan. 

Selanjutnya setelah merefleksi hasil sikus I, peneliti mengkonsultasikan dengan guru 

bidang studi matematika kelas X Otomotif untuk melanjutkan ke siklus II. Setelah 

memperoleh persetujuan peneliti langsung menyusun rencana pelaksanaan siklus II. 

5) Rencana tindak lanjut siklus II 

Pada rencana tindak lanjut siklus II maka hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai 

berikut : 

a) Peneliti perlu menyiapkan masalah realistik yang berkaitan dengan 

pembelajaran SPLDV. 

b) Peneliti perlu mengawasi jalannya diskusi kelompok agar tidak ada siswa yang 

aktif sendiri. 

c) Peneliti perlu memberikan penjelasan dan motivasi serta mengawasi jalannya 

tes akhir siklus II agar siswa lebih percaya diri dan tidak mencontek dalam 

mengerjakan soal tes. 

 

b. Siklus II (Senin, 30 November 2015) 

1) Perencanaan  

Pada kegiatan perencanaan di lakukan hal-hal sebagai berikut : 

a) Menyusun perangkat pembelajaran yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP),  menyiapkan media pembelajaran. 

b) Menyiapkan alat evaluasi berupa instrumen tes tertulis lengkap dengan kisi-kisi 

dan kunci jawaban serta poin poin penilaian. 
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c) Menyiapkan alat dokumentasi. 

d) Membuat perencanaan perbaikan siklus III jika belum ada peningkatan hasil 

belajar. 

Dalam jalannya kegiatan belajar mengajar yang sedang berlangsung, peneliti dibantu 

oleh guru matematika, membantu mengatur kelas dan mengamati kegiatan siswa. Selain itu 

guru juga  ikut membantu dalam mengkondisikan dan memberi arahan kepada para siswa, 

karena seluruh siswa di SMK Al Falah Salatiga hiper aktif terutama untuk siswa kelas X 

Otomotif. Lembar kerja siswa yang digunakan pada siklus II ini adalah lembar kerja siswa 

tentang Sistem Persamaan Linier Dua Variabe (SPLDV). Modul Matematika dan LKS 

Matematika yang disajikan memuat ringkasan materi  yang meliputi: variabel dan koefisien 

SPLDV, SPLDV mengunakan grafik, SPLDV metode eliminasi, SPLDV subsitusi, SPLDV 

campuran. Pada penelitian ini peneliti lebih fokus pada menyelesaikan SPLDV dengan 

metode subtitusi, eliminasi dan campuran. 

2) Pelaksanaan pembelajaran  

Proses pembelajaran pada siklus II ini dilaksanakan sesuai dengan indikator dan tujuan 

pembelajaran yang sudah tercantum dalam pertemuan siklus I. Proses pembelajaran 

berlangsung dalam kondisi yang menyenangkan sehingga memudahkan siswa dalam 

menerima materi belajar, disadari pula bahwa materi pelajaran ini sudah merupakan 

pengulangan materi yang telah di pelajari pada siklus I sehingga mempermudah guru 

dalam membantu siswa dalam mengingat kembali tentang materi yang telah di pelajari. 

Pelaksanaan pembelajaran ini teridiri dari tiga tahapan yaitu : 

a) Pendahuluan  

Pada awal pembelajaran peneliti memberikan salam pembuka setelah semua siswa 

berada dalam kelas. Selanjutnya peneliti memeriksa kehadiran siswa, dari 30 siswa 

tidak ada yang tidak hadir. Selanjutnya guru bemberikan tanya-jawab dengan siswa 

untuk mengingatkan siswa tentang materi sistem persamaan linear dua variabel yang 

telah di pelajari serta kendala-kendala yang dialami siswa dalam menyelesaikan soal. 

b) Kegiatan inti   

Dalam kegiatan ekplorasi guru menjelaskan tentang sistem persamaan linear 

dua variabel, akan tetapi sebelum memulainya guru membentuk kelompok belajar 

yang terdiri dari lima orang siswa kemudian guru menyiapkan masalah realistik 
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yang pernah ditemui siswa sehingga dapat dibayangkan oleh siswa itu sendiri. 

Misalnya Pak Budi dan Pak Ahmad pergi ke toko bangunan bersama-sama. Pak 

Budi membeli satu kg cat kayu dan dua kg cat tembok dengan harga seluruhnya 

Rp70.000,00, sedangkan Pak Ahmad membeli dua kg cat kayu dan dua kg cat 

tembok dengan harga seluruhnya Rp80.000,00. Sementara itu Pak Ali 

menginginkan membeli tiga kg cat kayu dan lima kg cat tembok. Berapa rupiah Pak 

Ali harus membayar?. 

Langkah selanjutnya guru memaparkan masalah realistik tersebut dan 

menjelakan pengertian sistem persamaan linear dua variabel serta mengajak siswa 

untuk bersama-sama menentukan himpunan penyelesaiannya dengan menggunakan 

metode subtitusi, eliminasi dan metode gabungan subtitusi dan eliminasi. Guru 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang materi atau langka-

langka penyelesaian sistem persamaan linear yang belum di pahami. Guru kembali 

menggunakan contoh yang baru kemudian meminta siswa pengarahkan guru dalam 

menjawab contoh tersebut di papa tulis. Berdasarkan pengamatan guru siswa 

terlihat aktif dalam mengarahkan guru untuk menjawab contoh soal tersebut. 

Selanjutnya guru memberikan soal latihan kepada siswa untuk di kerjakan 

sebagai tes akhir. Dalam mengerjakan tes akhir semua siswa terlihat tenang, tidak 

lirik kiri dan dan kanan. Siswa terlihat sangat percaya diri dalam menyelesaikan 

soal tes. Hasil tes akhir siklus II diperoleh nilai rata-rata siswa 75,80 dan 26 siswa 

telah memperoleh nilai ≥70 dan 4 siswa belum memenuhi ketuntasan hasil belajar. 

Prestasi belajar siswa pada siklus II sudah mengalami peningkatan bila dibanding 

hasil tes awal dan siklus I. Berkaitan dengan perolehan nilai siswa untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada tabel 4 dan bagan 3 berikut : 

 

Tabel 4. Hasil tes akhir siklus II 

No  Pencapaian hasil belajar Skor tes Jumlah siswa Persentase 
(%) 

1 Tidak tuntas < 70 4 13,34 

2 Tuntas  ≥ 70 26 86,66 

Jumlah  30 100 
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Nilai rata-rata 75,80 
  

 

Bagan 3. Hasil belajar siklus II 

 

Berdasarkan presentasi ketuntasan belajar dapat diketahui bahwa pada siklus II 

siswa kelas X Otomotif sudah  memenuhi, karena ketuntasan belajar 86,66% sudah 

memenuhi ketuntasan minimum dan nilai rata-rata kelas sudah memenuhi 26 dari 

sejumlah siswa harus memperoleh nilai 70. Dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa pendekatan Realistic Matematika Education (RME)  mampu meningkatkan 

hasil belajar siswa. 

3) Refleksi 

Berdasarkan  hasil catatan lapangan, hasil wawancara, dan hasil tes akhir dapat 

diperoleh beberapa hal sebagai berikut: 

a) Aktivitas peneliti sudah menunjukkan tingkat keberhasilan pada kriteria sangat baik. 

Oleh karena itu tidak diperlukan pengulangan siklus. 

b) Aktivitas siswa sudah menunjukkan tingkat keberhasilan pada kriteria sangat baik. 

Oleh karena itu tidak diperlukan pengulangan siklus. 

c) Kepercayaan diri pada siswa sudah meningkat dibuktikan dengan pengendalian pada 

teman/orang lain berkurang, sehingga tidak ada lagi siswa yang contekan dalam 

menyelesaikan soal-soal evaluasi. Oleh karena itu tidak diperlukan pengulangan siklus 
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d) Kegiatan pembelajaran  menunjukkan penggunaan waktu yang sudah sesuai dengan 

rencana. Oleh karena itu tidak diperlukan pengulangan siklus 

e) Peningkatan hasil belajar siswa berdasarkan hasil tes akhir II menunjukkan bahwa 

hasil belajar siswa terhadap materi sudah baik, hal tersebut dibuktikan dengan 

ketuntasan belajar siswa telah memenuhi KKM yang diinginkan. Oleh karena itu tidak 

diperlukan pengulangan siklus. 

Dari uraian pengamatan di atas pada siklus II, secara umum pada siklus II sudah 

menunjukkan adanya peningkatan partisipasi aktif dari siswa dan adanya peningkatan hasil 

belajar bagi siswa serta keberhasilan peneliti dalam menggunakan pendekatan Realistic 

Matematica Education (RME). Oleh karena itu tidak perlu dilanjutkan pada siklus 

berikutnya dan tahap penelitian berikutnya adalah penulisan laporan. 

C. Pembahasan  

1. Penerapan pendekatan Pendidikan Matematika Realistik (PMR) dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa pada pokok materi Sistem Persamaan Linier Dua 

Variabel (SPLDV). 

Penerapan pendekatan Pendidikan Matematika Realistik (PMR) pada materi Sistem 

Persamaan Linier Dua Variabel (SPLDV) di kelas X Otomotif SMK Al Falah Salatiga 

terdiri dari 2 siklus. Setiap siklus terbagi menjadi 3 tahap, yaitu: 1) tahap awal, 2) tahap 

inti, dan 3) tahap akhir. 

Tahap awal meliputi : 1) Guru memberikan tes awal untuk mengetahui kemampuan 

awal siswa, 2) guru menjelaskan materi kepada siswa serta tanya jawab, dan 3) Guru 

membagi 30 siswa dalam 5 kelompok belajar yang masing-masing kelompok terdiri dari 5 

orang siswa, memberi soal kuis materi pelajaran pada kelompok. 

Tahap inti meliputi: 1) Guru menjelaskan materi dan meminta siswa untuk 

membentuk kelompok yang sudah guru tetapkan untuk mendiskusikan  soal kuis urian 

dengan waktu yang sudah ditentukan, 2) Guru menugaskan siswa untuk setiap kelompok 

dan mempresentasikan topik bagian dalam kelompok secara bergiliran sesuai waktu yang 

ditentukan, dan 3) Guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang memperoleh 

nilai tertinggi. 
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Tahap akhir, yaitu: pemberian soal tes evaluasi (post tes) secara individu pada setiap 

akhir siklus. Tes tersebut dilakukan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar setelah 

menggunakan pendekatan PMR. 

Pada pelaksanaan siklus I dan siklus II tahap-tahap tersebut telah dilaksanakan  dan 

telah memberikan perbaikan yang positif dalam diri siswa. Hal tersebut dibuktikan dengan 

keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran matematika di kelas, misalnya siswa yang 

semula pasif dalam belajar kelompok sudah menjadi aktif dan siswa dalam menyelesaikan 

soal tes tidak ada lagi yang menyontek dengan temannya karena siswa sudah yakin dengan 

kemampuannya sendiri. 

Berdasarkan keaktifan siswa dalam kegiatan yang telah dilakukan menun jukkan adanya 

peningkatan dari tiap tindakan. Perubahan positif pada keaktifan siswa berdampak dengan 

meningkatnya hasil belajar. Hal ini dapat dilihat pada tabel hasil evaluasi pada siklus II. 

Berdasarkan data rata-rata hasil dan ketuntasan belajar siswa pada tes awal, siklus I dan 

siklus II, maka dapat di buat histogram untuk melihat peningkaran hasil belajar siswa 

sebagai berikut : 

Tabel 5.  Rata–rata hasil dan ketuntasan belajar siswa 

Kriteria Tes awal Siklus I Siklus II 

Jumlah 

siswa 

Pers-

entase 

(%) 

Jumlah 

siswa 

Pers-

entase 

(%) 

Jumlah 

siswa  

Pers-

entase 

(%) 

Tidak tuntas 28 93,34 23 76,67 4 13,34 

Tuntas  2 6,66 7 23,33 26 86,66 

Nilai rata-rata 

hasil belajar siswa 

45,33 58,13 75,80 
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Bagan 4. Ratas-rata dan ketuntasan belajar siswa pada tes awal, siklus I dan siklus 

II 

Berdasarkan tabel dan bagan di atas dapat diketahui bahwa ada peningkatan yang 

signifikan pada rata-rata hasil belajar siswa dari tes awal, siklus I dan siklus II, yaitu 

sebesar 30,47 begitu pula pada ketuntasan belajar matematika terjadi peningkatan sebesar 

80% dari tes awal, siklus I dan siklus II. Dengan demikian pada siklus II telah mencapai 

target awal bahwa pendekatan PMR mampu meningkatkan hasil belajar matematika.  

Hal ini sesuai dengan pendapat Marpaung (2010) bahwa PMR membuat siswa tidak 

mudah lupa dengan pengetahuan yang  diperoleh siswa dalam proses pembelajaran yang 

menyenangkan, siswa merasa dihargai dan semakin terbuka, siswa mampu bekerjasama 

dalam kelompok, melatih keberanian siswa dalam menjawab soal-soal, melatih siswa 

untuk terbiasa berfikirdan mengemukakan pendapat, dan  pendidikan budi pekerti, 

misalnya : saling kerjasama dan menghormati teman yang sedang berbicara, karena 

kelompok yang terdiri dari dari 5 orang terbukti sangat efektif. Sedangkan Sudjana 

mengemukakan, beberapa siswa dihimpun dalam satu kelompok dapat terdiri dari 4-6 

orang siswa. Jumlah yang paling tepat menurut hasil penelitian Slavin adalah hal itu 

dikarenakan kelompok yang beranggotakan 4-6 orang siswa lebih sepaham dalam 

menyelesaikan suatu permasalahan dibandingkan dengan kelompok yang beranggotakan 2-

4 orang. 
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