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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini pemerintah sedang melaksanakan pembangunan di segala 

bidang, salah satunya yaitu bidang pendidikan yang dilakukan dengan 

melaksanakan pendidikan nasional. Pendidikan nasional bertujuan untuk 

mencerdaskan dan mengembangkan manusia seutuhnya, yaitu manusia yang 

beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa.  

Pentingnya ilmu dalam kehidupan manusia tidak perlu diperdebatkan lagi. 

Artinya bahwa ilmu digunakan oleh manusia disegala bidang. Sekolah dasar 

adalah awal dari siswa memperoleh ilmu. Sedangkan Sekolah adalah tempat 

untuk menuntut ilmu, Sekolah juga sebagai tempat anak didik belajar, sekolah 

diharapkan memberikan pengetahuan dan prestasi belajar yang baik bagi siswa. 

Siswa diharapkan dapat belajar yang bermakna di sekolah. 

Upaya peningkatan mutu pendidikan perlu dilakukan secara menyeluruh 

meliputi aspek pengetahuan, ketrampilan, sikap dan nilai-nilai. Pengembangan 

aspek-aspek tersebut dilakukan untuk meningkatkan dan mengembangkan 

kecakapan hidup melalui seperangkat kompetensi agar siswa dapat bertahan 

hidup, melestarikan diri, dan berhasil di masa yang akan datang. 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan semua 

pihak dapat memperoleh informasi dengan melimpah, cepat dan mudah dari 

berbagai sumber dan tempat didunia. Selain perkembangan yang pesat, perubahan 

juga terjadi dengan cepat. Karenanya diperlukan kemampuan untuk memperoleh,  

mengelola dan memanfaatkan informasi untuk bertahan pada keadaan yang selalu 

berubah dan kompetitif. Kemampuan ini membutuhkan pemikiran, antara berpikir 

sistematis, logis, kritis yang dapat dikembangkan melalui pembelajaran 

matematika. 

Matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan 

teknologi modern, mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin serta 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



memajukan daya pikir manusia. Perkembangan pesat di bidang teknologi 

informasi dan komunikasi dewasa ini dilandasi oleh perkembangan matematika. 

Berdasarkan kenyataan di lapangan, pada dasarnya tidak semua mata 

pelajaran disenangi oleh siswa. Salah satunya adalah matematika. Matematika itu 

sulit, itulah anggapan beberapa siswa disekolah dasar bahkan di sekolah lanjutan 

sekalipun. Sehingga hal ini sangat mempengaruhi prestasi belajar matematika 

siswa . 

Matematika diajarkan pertama kali dalam pendidikan formal yaitu pada 

tingkat SD. Pengajaran matematika pada tingkat SD mempunyai peranan yang 

sangat penting karena merupakan pondasi untuk pendidikan selanjutnya. 

Pendidikan matematika di berbagai negara, terutama negara-negara maju telah 

berkembang dengan cepat. Disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan yang 

bernuansa kemajuan teknologi. 

Pembelajaran gaya lama siswa lebih banyak mendengar dari guru, anak 

kurang diberi kesempatan untuk mengungkapkan pendapat siswa sendiri. 

Penggunaan alat peraga hanya bertumpu pada penggunaan papan tulis saja dan 

hanya sangat bergantung pada buku dan model seadanya. Sikap guru juga kurang 

perhatian terhadap adanya perbedaan kemampuan berpikir dikalangan siswa. 

Siswa yang cepat daya tangkapnya harus menunggu siswa yang lambat daya 

tangkapnya. Hal ini menyebabkan siswa tidak aktif dan merasa bosan untuk 

menerima pelajaran matematika. 

Materi pecahan secara teoritis merupakan topik yang sulit sebab selain 

materinya sulit, dalam  menyajikan materi guru jarang menggunakan media-media 

lain yang dapat menarik minat siswa terhadap pembelajaran matematika. Bilangan 

pecahan sudah mulai diajarkan di jenjang SD kelas 3. Namun siswa SD masih 

sulit membayangkan hal-hal yang abstrak sehingga sering dijumpai siswa lanjutan 

tidak menguasai materi Bilangan Pecahan dengan baik. 

Dalam setiap kesempatan, pembelajaran matematika hendaknya dimulai 

dengan pengenalan masalah yang sesuai dengan situasi (contextual problem). 

Dengan mengajukan masalah nyata, peserta didik diharapkan secara bertahap di 

bimbing untuk menguasai konsep matematika. Untuk meningkatkan keefektifan 
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pembelajaran, sekolah diharapkan menggunakan media dan pendekatan yang 

lebih inovatif untuk pembelajaran matematika. 

Sehubungan dengan hal itu maka diperlukan upaya-upaya yang efektif dan 

efisien baik dari guru maupun dari orang tua untuk mengubah pandangan bahwa 

matematika sulit  menjadi pelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi siswa. 

Pemilihan metode mengajar pada pembelajaran matematika adalah hal yang 

penting dalam proses pembelajaran. Salah satu metode yang digunakan dalam 

meningkatkan prestasi siswa adalah melalui Pendekatan Matematika Realistik.  

Pembelajaran matematika dengan pendekatan Pendidikan Matematika 

Realistik. Artinya, guru dan siswa telah memiliki pengalaman dan kemampuan 

untuk melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan ini dalam 

pembelajaran matematika. Pendekatan Matematika Realistik digunakan karena 

pendekatan ini adalah suatu pendekatan pembelajaran yang mengarahkan siswa 

pada pembelajaran secara bermakna, sesuai dengan kemampuan berpikir siswa 

serta berkaitan dengan kehidupan siswa sehari-hari. Keterkaitan dengan 

kehidupan sehari-hari ini akan mengarahkan siswa pada pengertian bahwa 

matematika bukan hanya ilmu simbolik belaka tetapi dapat dimanfaatkan dalam 

kehidupan sehari-hari untuk membantu dan mempermudah pekerjaan manusia 

dalam menyelesaikan permasalahan hidupnya. Pemberian pembelajaran 

matematika yang bermakna kepada siswa dan tidak memisahkan belajar 

matematika dengan pengalaman siswa sehari-hari, siswa akan dapat 

mengaplikasikan matematika dalam kehidupan sehari-hari dan tidak cepat lupa.  

Pendekatan Matematika Realistik Memberi kesempatan pada anak untuk 

saling bekerja sama. Pendekatan Matematika Realistik ini mengajak siswa untuk 

lebih dapat menyukai matematika karena selama ini matematika dianggap mata 

pelajaran yang paling sulit, yang kemudian menyebabkan siswa malas belajar dan 

tidak menyukai matematika. Pendekatan Matematika Realistik ini 

memperlihatkan kepada siswa cara mempelajari matematika dengan melihat 

benda-benda sekitar sehingga siswa lebih mudah dan tertarik dalam mempelajari 

matematika terutama dalam pokok bahasan pecahan. 
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Berdasarkan latar belakang, penulis mencoba mengadakan penelitian 

dalam bentuk penelitian tindakan kelas dengan  judul “Peningkatan Prestasi 

Belajar Matematika pada Pokok Bahasan Pecahan Melalui Pendekatan 

Matematika Realistik pada siswa kelas IV SDN 3 Gagaksipat Ngemplak Boyolali 

Tahun 2009/2010” 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah 

tersebut diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut: 

1. Rendahnya prestasi belajar dalam pembelajaran matematika 

2. Pembelajaran gaya lama yang diterapkan guru belum menggunakan 

pendekatan matematika realistik (PMR) sehingga membawa dampak 

rendahnya prestasi belajar matematika. 

3. Pemahaman konsep pecahan masih belum menampakkan hasil maksimal. 

4. Terbatasnya kompetensi yang dimiliki guru menyebabkan penyampaian 

materi matematika terhadap siswa tidak tepat sasaran. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian lebih terarah dan mudah untuk dipahami maka 

memerlukan adanya pembatasan masalah. Adapun batasan masalah dalam 

penelitian ini meliputi : 

1. Peningkatan prestasi belajar matematika dalam materi pecahan kelas IV SD 

Negeri 3 Gagaksipat Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali Tahun 

2009/2010. 

2. Penggunaan Pendekatan Matematika Realistik dalam pembelajaran Pecahan 

pada siswa kelas IV SD Negeri 3 Gagaksipat Kecamatan Ngemplak 

Kabupaten Boyolali Tahun 2009/2010. 

 

D.  Perumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan-permasalahan diatas maka dapat diperoleh 

rumusan penelitian adalah sebagai berikut : 
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“Apakah pendekatan matematika realistik dapat meningkatkan prestasi belajar 

matematika pada pokok bahasan pecahan siswa kelas IV SDN 3 Gagaksipat 

Ngemplak Boyolali Tahun 2009/2010 ?”  

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan prestasi belajar 

matematika pada pokok bahasan pecahan melalui Pendekatan Matematika 

Realistik pada siswa kelas IV SDN 3 Gagaksipat Ngemplak Boyolali tahun 

2009/2010. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik bersifat 

teoritis maupun praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

a. Diharapkan dapat menjadi bahan kajian untuk meningkatkan pembelajaran 

matematika siswa sekolah dasar. 

b. Diharapkan dapat sebagai solusi alternatif bagi guru untuk mengatasi berbagai 

kesulitan dalam mengajar terkait dengan pembelajaran matematika. 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi guru  

1) Diharapkan dapat menjadi masukan bagi guru dalam merancang model 

dan pendekatan pembelajaran yang dapat meningkatkan prestasi belajar 

siswa. 

2) Diharapkan dapat menjadi informasi bagi guru untuk memilih alternatif  

dalam pelaksanaan pembelajaran matematika dengan menggunakan 

pendekatan matematika realistik untuk meningkatkan prestasi belajar 

siswa. 

b. Bagi Siswa  

1) Diharapkan Siswa dapat menemukan ide dan konsep matematika melalui 

eksplorasi masalah-masalah nyata. 
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2) Diharapkan dapat memberi masukan kepada siswa untuk meningkatkan 

kegiatan belajar, mengoptimalkan kemampuan berpikir positif dalam 

mengembangkan dirinya ditengah-tengah lingkungan dalam meraih 

keberhasilan belajar atau prestasi belajar yang optimal terutama pada mata 

pelajaran matematika. 

c. Bagi Sekolah 

1) Diharapkan dapat memberikan sumbangan yang baik pada sekolah dalam 

rangka perbaikan pembelajaran. 

2) Diharapkan hasil penelitian ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan di 

sekolah. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Kajian Pustaka 

1. Tinjauan Tentang Prestasi Belajar Matematika 

Prestasi belajar erat kaitannya dengan masalah-masalah belajar, oleh 

karena itu tidak berlebihan kiranya jika penulis akan membicarakan lebih lanjut 

tentang masalah-masalah belajar. 

a. Pengertian Belajar 

Belajar adalah suatu aktivitas yang disengaja dilakukan oleh individu agar 

terjadi perubahan kemampuan diri, dengan belajar anak yang tadinya tidak dapat 

melakukan sesuatu menjadi mampu melakukan sesuatu atau anak yang tadinya 

tidak terampil menjadi terampil (M. Djauhari Siddiq Dkk, 2009: 1-3). 

Slameto (2003: 2) belajar sebagai suatu proses usaha yang dilakukan 

seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil pengalaman sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya.  

Belajar merupakan serangkaian upaya untuk mengembangkan 

kemampuan-kemampuan dan sikap serta nilai siswa baik kemampuan intelektual, 

sosial, efektif maupun psikomotorik (R. Ibrahim, 1993: 24). Sedangkan menurut 

Sadiman dalam M. Djauhari Siddiq (2009: 1-4) belajar adalah suatu proses yang 

kompleks yang terjadi pada semua orang dan berlangsung seumur hidup sejak dia 

masih bayi hingga ke liang lahat.  

Belajar itu senantiasa merupakan perubahan tingkah laku atau 

penampilan, dengan serangkaian kegiatan misalnya dengan membaca, mengamati, 

mendengarkan, meniru dan lain sebagainya, juga belajar itu akan lebih baik, kalau 

si subyek belajar itu mengalami atau melakukannya, jadi tidak bersifat verbalistik. 

(Sardiman, 2006: 20). 

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa 

belajar adalah suatu bentuk perubahan pada diri seseorang sebagai akibat dari 

pengalaman dan latihan dalam berinteraksi dengan lingkungan yang dialami orang 
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tersebut yang tampak pada tingkah lakunya. Jadi pengalaman belajar diperoleh 

seseorang akan membekas dan meresap dalam jiwa sehingga akibat apa yang 

diperolehnya itu dapat bermanfaat bagi dirinya dan tingkah lakunya akan 

mengalami perubahan yang terjadi pada semua orang dan berlangsung selama 

seumur hidup sejak dia masih bayi sampai keliang lahat. 

b. Prestasi Belajar  

Menurut Saifudin Anwar yang dikutip Sunarto (2009: 3) mengemukakan 

tentang tes prestasi belajar bila dilihat dari tujuannya yaitu mengungkap 

keberhasilan seseorang dalam belajar. Hal ini berarti bahwa prestasi adalah hasil 

yang dicapai dari suatu tindakan atau usaha yang telah dilaksanakan oleh 

seseorang. Demikian halnya dengan kegiatan belajar mengajar, prestasi belajar 

merupakan hasil yang dicapai oleh siswa setelah melakukan proses belajar. 

Menurut Sunarto (2009: 4) prestasi belajar merupakan tingkat 

kemanusiaan yang dimiliki siswa dalam menerima, menolak dan menilai 

informasi-informasi yang diperoleh dalam proses belajar mengajar. Prestasi 

belajar seseorang sesuai dengan tingkat keberhasilan sesuatu dalam mempelajari 

materi pelajaran yang dinyatakan dalam bentuk nilai atau raport setiap bidang 

studi setelah mengalami proses belajar mengajar. Prestasi belajar merupakan hasil 

yang dicapai siswa dalam belajar, yang menunjukkan taraf kemampuan siswa 

dalam mengikuti program belajar sesuai kurikulum yang telah ditentukan. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar 

merupakan hasil akhir dalam pembelajaran. Hasil ini dapat berupa nilai dan 

kemampuan siswa. Keberhasilan guru dalam mengajar dapat dilihat dari prestasi 

belajar siswa, Jika nilai siswa tinggi berarti guru berhasil dalam pembelajaran 

begitu pula sebaliknya nilai siswa rendah berarti guru dapat dikatakan gagal 

dalam pembelajaran. 

c. Pengertian  Matematika  

Matematika dan numerasi adalah bagian kunci persekolahan karena 

pentingnya ketrampilan numerasi dasar didalam kehidupan sehari-hari, peran 

matematika dalam perolehan ketrampilan berpikir logis, dan peran matematika 

sebagai komponen krusial dari bidang-bidang sains lainnya (Daniel Muijs, 2008: 

343). 
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Reys (Dalam Asep Jihad, 2008: 152) matematika adalah telaah tentang 

pola dan hubungan, suatu jalan atau pola berpikir suatu seni, bahasa dan suatu 

alat. Sedangkan menurut Gatot Muhsetyo (2007: 12) Matematika memiliki ciri 

khusus antara lain abstrak, deduktif, konsisten, hierarkis dan logis.  

Tabrani Rusyan (2008: 4) matematika merupakan suatu bahan kajian yang 

memiliki objek abstrak dan dibangun melalui proses penalaran deduktif yaitu 

kebenaran sebelumnya sudah diterima sehingga keterkaitan antarkonsep, dalam 

matematika bersifat sangat kuat dan jelas.  

Dari pendapat para ahli diatas, penulis dapat memberikan kesimpulan 

bahwa matematika merupakan bahasa simbolis yang mengekspresikan hubungan 

keruangan yang memberikan peluang untuk memikirkan, mencatat dan 

mengkomunikasikan elemen dan kuantitas dimana Matematika erat kaitannya 

dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi. 

d. Pembelajaran Matematika  

 Teaching experiment characterized by sequence of activities based on the 

use of suitable cultural artifacts, interactive teaching methods, and the 

introduction of new Socio-mathematical norms. An effort was made to create a 

substantially modified teaching/learning enviroment that focused on fostering a 

mindful approach towards realistic mathematical modelling (Cinzia Bonotto 

2007:  ). Berdasarkan jurnal tersebut di atas dapat diartikan bahwa di dalam cara 

pembelajaran matematika yang dibagi dari beberapa rangkaian aktivitas 

berdasarkan pada penggunaan nilai-nilai budaya yang sesuai, metode-metode 

pembelajaran yang interaktif atau saling berhubungan dan pengenalan terhadap 

norma-norma matematika umum yang baru. Adalah Sebuah upaya dibuat untuk 

menciptakan suasana belajar yang difokuskan untuk membantu perkembangan 

cara pendekatan ke arah model matematika yang realistik. 

 Pembelajaran matematika adalah proses pemberian pengalaman belajar 

kepada peserta didik melalui serangkaian kegiatan yang terencana sehingga 

peserta didik memperoleh kompetensi tentang bahan metematika yang dipelajari. 

(Gatot Muhsetyo,2007: 1.26). Salah satu komponen yang menentukan 

ketercapaian kompetensi adalah penggunaan strategi pembelajaran matematika, 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



yang sesuai dengan (1) topik yang sedang dibicarakan, (2) tingkat perkembangan 

intelektual peserta didik, (3) prinsip dan teori belajar, (4) keterlibatan aktif peserta 

didik, (5) keterkaitan dengan kehidupan peserta didik sehari-hari, dan (6) 

pengembangan dan pemahaman penalaran matematis.  

Tujuan Pembelajaran matematika di SD menurut Kurikulum KTSP SD/MI 

2006 adalah agar peserta didik dapat: (1) Memahami konsep matematika 

menjelaskan keterkaitan antara konsep dan mengaplikasikan konsep atau 

algoritma secara luwes, akurat dan efisien dan tepat dalam pemecahan masalah; 

(2) Menggunakan penalaran pada pola dan sifat melakukan manipulasi 

matematika; (3) Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami 

masalah, merancang model matematika menyelesaikan model dan menafsirkan 

solusi yang tepat; (4) Mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram 

atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah; (5) memiliki sikap 

menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin 

tahu, perhatian, dan minat terhadap matematika, serta sikap ulet dan percaya diri 

dalam pemecahan masalah.   

Nyimas Aisyah (2007: 83) hakekat pembelajaran matematika yang 

menekankan penguasaan konsep dan algoritma disamping kemampuan 

memecahkan masalah dan mengacu juga kepada prinsip-prinsip mempelajari 

matematika sebagai berikut:  

1. Materi matematika disusun menurut urutan tertentu atau topik matematika 

didasarkan pada sub topik tertentu. 

2. Seorang siswa dapat memahami suatu topik matematika jika ia telah 

memahami sub topik pendukung atau prasyaratnya. 

3. Perbedaan kemampuan antarsiswa dalam mempelajari atau memahami suatu 

masalah ditentukan oleh perbedaan penguasaan sub topik prasyaratnya. 

4. Penguasaan topik baru oleh seseorang siswa tergantung pada topik 

sebelumnya.  

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa pembelajaran matematika 

adalah usaha sadar guru untuk membantu siswa dalam belajar matematika agar 

tercipta komunikasi matematika yang baik sehingga mengubah sikap dan pola 
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pikir siswa yang sering merasa bahwa matematika adalah pelajaran yang sulit. 

Serta berusaha mendekatkan pembelajaran matematika kearah yang realistik. 

 

2. Tinjauan Tentang Pendekatan Matematika Realistik 

a. Sejarah Pendidikan Matematika Realistik  

This started around 1970 an has its roots in the so called Wiskobas 

Project. The theoretical framework of RME (Realistic Mathematic Education) is 

strongly influenced by the Ideas of Hans Freudenthal one of Freudenthal`s main 

ideas was that mathematics should be taught as an activity and it should be 

connected to reality and the children` experiences. (Panhuizen & Wijers: 2005) 

yang dikutip oleh Reidar Mosvold 2009: ). Berdasarkan jurnal tersebut dapat 

dijelaskan bahwa Matematika Realistik berkembang sejak tahun 1970 melalui 

sebuah proyek yang bernama Wiskobas. Kemudian teori yang ada saat ini 

berdasarkan Ide- ide yang dikemukakan oleh Hans Freudenthal bahwa 

matematika harus dihubungkan dengan realitas dan pengalaman anak-anak.  

Menurut pandangan Hanz Freudenthal matematika harus dikaitkan dengan 

kenyataan, dekat dengan pengalaman anak dan relevan terhadap masyarakat, 

dengan tujuan menjadi bagian dari nilai kemanusiaan. Selain memandang 

matematika sebagai subyek yang ditransfer, Freudenthal menekankan ide 

matematika sebagai suatu kegiatan kemanusiaan. Pelajaran matematika harus 

memberikan kesempatan kepada pebelajar untuk “dibimbing” dan “menemukan 

kembali” matematika dengan melakukannya. Artinya dalam pendidikan 

matematika dengan sasaran utama matematika sebagai kegiatan dan bukan sistem 

tertutup. 

 Fokus pembelajaran matematika harus pada kegiatan bermatematika atau 

“matematisasi”. Kemudian Treffers pada tahun 1978 sampai 1987 secara eksplisit 

merumuskan ide tersebut dalam 2 tipe matematisasi dalam konteks pendidikan, 

yaitu matematisasi horisontal dan vertikal.  

Pada matematisasi horisontal siswa diberi perkakas matematika yang 

dapat menolongnya menyusun dan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-

hari. Sebagai contoh pada pembelajaran materi pecahan siswa menggunakan 
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media pembelajaran yang nyata (apel, coklat, roti, kertas karton dan kertas 

berwarna). Sedangkan untuk matematisasi vertikal merupakan proses reorganisasi 

dalam sistem matematis, misalnya menemukan hubungan langsung dari 

keterkaitan antar konsep-konsep dan strategi-strategi dan kemudian menerapkan 

temuan tersebut. Di dalam pembelajaran materi pecahan dapat dicontohkan ketika 

siswa menemukan pengetahuannya sendiri ketika berkerja secara berkelompok.     

 Jadi matematisasi horisontal dimaksudkan untuk memulai pembelajaran 

matematika secara kontekstual, yaitu mengaitkannya dengan dunia nyata di 

sekitar siswa dalam kehidupannya sehari-hari. Dengan cara seperti ini, siswa 

merasa dekat dan tertarik pada materi pembelajaran matematika. Namun 

demikian, pematikaan horisontal saja belum cukup, mereka perlu mendalami dan 

memahami konsep-konsep matematika dengan benar, melalui kegiatan 

menemukan pengetahuan siswa tentang matematika itu sendiri (matematika 

vertikal).  

b. Karateristik Pendekatan Matematika Realistik  

Matematika sebagai aktivitas manusia berarti manusia harus diberikan 

kesempatan untuk menemukan kembali ide dan konsep matematika dengan 

bimbingan orang dewasa (Gravemeijer dalam Danz29, 2010: 2). Upaya ini 

dilakukan melalui penjelajahan berbagai situasi dan persoalan-persoalan 

“realistik”. Realistik dalam hal ini dimaksudkan tidak mengacu pada realitas 

tetapi pada sesuatu yang dapat dibayangkan oleh siswa (Slettenhaar dalam 

Danz29, 2010: 2). 

Prinsip penemuan kembali dapat diinspirasi oleh prosedur-prosedur 

pemecahan informal, sedangkan proses penemuan kembali menggunakan konsep 

matematisasi. Dua jenis matematisasi diformulasikan oleh Treffers (dalam 

Nyimas Aisyah 2007: 73) yaitu matematisasi horisontal dan vertikal. Contoh 

matematisasi horisontal adalah pengidentifikasian, perumusan, dan penvisualisasi 

masalah dalam cara-cara yang berbeda, dan pentransformasian masalah dunia real 

ke masalah matematik. Contoh matematisasi vertikal adalah representasi 

hubungan-hubungan dalam rumus, perbaikan dan penyesuaian model matematik, 

penggunaan model-model yang berbeda, dan penggeneralisasian. Sedangkan 
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matematika horisontal adalah proses penyelesaian soal-soal kontekstual. Menurut 

Van den Heuvel-Panhuizen (dalam Nyimas Aisyah, 2007: 73) Kedua jenis 

matematisasi ini mendapat perhatian seimbang, karena kedua matematisasi ini 

mempunyai nilai sama berdasarkan matematisasi horisontal dan vertikal, 

pendekatan dalam pendidikan matematika dapat dibedakan menjadi empat jenis 

yaitu mekanistik, emperistik, strukturalistik, dan realistik. 

Pendekatan mekanistik merupakan pendekatan tradisional dan didasarkan 

pada apa yang diketahui dari pengalaman sendiri (diawali dari yang sederhana ke 

yang lebih kompleks). Dalam pendekatan ini manusia dianggap sebagai mesin. 

Kedua jenis matematisasi tidak digunakan. Pendekatan emperistik adalah suatu 

pendekatan dimana konsep-konsep matematika tidak diajarkan, dan diharapkan 

siswa dapat menemukan melalui matematisasi horisontal. Pendekatan 

strukturalistik merupakan pendekatan yang menggunakan sistem formal, misalnya 

pengajaran penjumlahan cara panjang perlu didahului dengan nilai tempat, 

sehingga suatu konsep dicapai melalui matematisasi vertikal. Pendekatan realistik 

adalah suatu pendekatan yang menggunakan masalah realistik sebagai pangkal 

tolak pembelajaran. Melalui aktivitas matematisasi horisontal dan vertikal 

diharapkan siswa dapat menemukan dan mengkonstruksi konsep-konsep 

matematika.  

Six main principles of teaching mathematics can be identified as 

communal in RME (1) the principle of activity, (2) the principle of reality, (3) the 

principle concerning levels of understanding, (4) the intertwinement principle, (5) 

the interaction principle, (6) the guidance principle (van den Heuvel-Panhuizen & 

Wijers, 2005) yang dikutip Reidar Mosvold 2009: ). Dari jurnal tersebut dapat 

dikemukakan enam prinsip utama dari pengajaran matematika yang dapat 

diidentifikasi sebagai masyarakat dalam RME yaitu (1) Prinsip Aktivitas, yaitu  

siswa melakukan kegiatan dan mengalaminya sendiri (2) Prinsip Realitas, yang 

berarti kebermaknaan didalam pembelajaran (3) Prinsip tentang tingkat 

pemahaman, yaitu menemukan pengetahuan sendiri dalam. (4) prinsip inter-

twinement, yaitu keterkaitan antar konsep pengetahuan siswa itu sendiri (5) 
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prinsip interaksi, yaitu pembelajaran sebagai aktivitas sosial dan sharing (tukar 

pikiran).   

Beberapa karakteristik Pendekatan Matematika Realistik menurut 

Suryanto (dalam Nyimas Aisyah, 2007: 77) adalah sebagai berikut:  

1. Masalah kontekstual yang realistik digunakan untuk memperkenalkan ide dan 

konsep matematika pada siswa. 

2. Siswa menemukan kembali ide, konsep, prinsip atau model matematika 

melalui pemecahan masalah kontekstual yang realistik dengan bantuan guru 

atau temannya. 

3. Siswa diarahkan untuk mendiskusikan penyelesaian terhadap masalah yang 

mereka temukan (yang biasanya ada yang berbeda, baik cara menemukannya 

maupun hasilnya). 

4. Siswa merefleksikan apa yang telah dikerjakan dan apa yang telah dihasilkan 

baik hasil kerja mandiri maupun hasil kerja diskusi. 

5. Siswa dibantu untuk mengaitkan beberapa isi pelajaran matematika yang 

memang ada hubungannya. 

6. Siswa diajak mengembangkan, memperluas atau meningkatkan hasil-hasil 

dari pekerjaannya agar menemukan konsep atau prinsip matematika yang 

lebih rumit. 

7. Matematika dianggap sebagai kegiatan bukan sebagai produk jadi atau hasil 

siap pakai. Mempelajari matematika sebagai kegiatan paling cocok dilakukan 

melalui learning by doing (belajar dengan mengerjakan). 

Menurut Nyimas Aisyah (2007: 77) beberapa hal yang perlu dicatat dari 

karakteristik pendekatan matematika realistik diatas adalah bahwa pembelajaran 

matematika realistik:  

1. termasuk “cara belajar siswa aktif“ karena pembelajaran matematika 

dilakukan melalui “belajar dengan mengerjakan”; 

2. termasuk pembelajaran yang berpusat pada siswa karena mereka memecahkan 

masalah dari dunia mereka sesuai dengan potensi mereka, sedangkan guru 

hanya berperan sebagai fasilitator; 
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3. termasuk pembelajaran dengan penemuan terbimbing karena siswa 

dikondisikan untuk menemukan kembali konsep dari prinsip matematika; 

4. termasuk pembelajaran kontekstual karena titik awal pembelajaran 

matematika adalah masalah kontekstual, yaitu masalah yang diambil dari 

dunia siswa;  

5. termasuk pembelajaran kontrukstivisme karena siswa diarahkan untuk 

menemukan sendiri pengetahuan matematika mereka dengan memecahkan 

masalah dan diskusi. 

Menurut Suyatno (2009: 61) Realistic Mathematics Education (RME) 

memiliki pola guided reinvention dalam mengkonstruksi konsep aturan melalui 

process of mathematization, yaitu matematika horisontal (fakta, konsep, prinsip, 

algoritma aturan untuk digunakan dalam menyelesaikan persoalan proses dunia) 

dan vertikal (reorganisasi matematik) melalui proses dalam dunia rasio, 

pengembangan matematika).  

Menurut Asep Jihad (2008: 150) dalam pelaksanaan Pembelajaran 

Matematika Realistik menganut Lima Prinsip utama yaitu: 

1. Penggunaan konteks, sebagai sumber belajar dalam menemukan kembali 

(reinvention) ide Matematika dan secara bersamaan menerapkan ide tersebut. 

2. Menggunakan model produksi dan kontruksi siswa. 

3. Menolak proses yang mekanistik, saling terlepas dan tak bermakna, prosedur 

rutin, dan sering bekerja individual. 

4. Siswa bukan penerima informasi, tetapi subyek aktif dalam reinvention. 

5. Menggunakan berbagai teori belajar yang relevan dan saling terkait. 

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa secara 

prinsip pendekatan matematika realistik merupakan gabungan dari pendekatan 

kontruktivisme dan pendekatan kontekstual dalam arti memberi kesempatan 

kepada siswa untuk membentuk sendiri pemahaman mereka tentang ide dan 

konsep matematika melalui penyelesaian masalah dunia nyata. 
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3. Pembelajaran Matematika Realistik Pada Pecahan  

a. Langkah –langkah Pembelajaran Matematika Realistik Secara Umum  

Orientasi pembelajaran matematika saat ini yaitu upaya membangun 

persepsi positif dalam mempelajari matematika dikalangan anak didik, dalam hal 

ini guru dipacu memberikan gambaran-gambaran yang rasional tentang 

kemudahan serta kegunaan matematika bagi anak dalam suasana yang 

memberikan kenyamanan ditengah kesulitan yang dihadapi oleh anak saat 

mempelajari matematika sehingga anak bisa belajar dengan baik dan 

menghasilkan prestasi yang memadai. 

Untuk dapat mengembangkan pendekatan realistik perlu menggali potensi 

positif serta kendala yang dihadapi dalam mempelajari matematika. Kekuatan 

yang ada dalam matematika terletak pada keabstrakannya, yang memungkinkan 

guru dapat menerapkannya dalam berbagai konteks. Kekuatan lain terletak pada 

konsistensi hukum-hukumnya yang memungkinkan kita dapat menguji kebenaran 

pernyataan yang masih disangsikan. Kekuatan lain terletak pada model operasi, 

prosedur yang memungkinkan kita dapat memecahkan masalah.  

Kendala yang terjadi dalam pembelajaran matematika berkisar pada 

karekteristik matematika yang abstrak, masalah media, masalah siswa atau guru. 

Kendala tersebut menimbulkan kegagalan pada siswa, hal ini bisa terjadi karena : 

(1) Siswa tidak menangkap konsep dengan benar, (2) Siswa tidak menangkap arti 

dari lambang-lambang, (3) Siswa tidak memahami asal-usul suatu prinsip, (4) 

Siswa tidak lancar menggunakan operasi dan prosedur, (5) Pengetahuan siswa 

tidak lengkap. 

Pendekatan yang bisa dicoba untuk meminimalkan kendala dan 

mengoptimalkan potensi dalam aplikasinya seorang guru menciptakan pengajaran 

yang berkesan, menyenangkan, memudahkan dan sebagainya. Menurut Asep 

jihad (2008 :154) beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh seorang guru 

dalam menciptakan pola pembelajaran matematika yang tepat: 

1) Mengaitkan pengalaman konsep-konsep sehari-hari ke dalam konsep 

matematika atau sebaliknya, mencari pengalaman sehari-hari dari konsep 

matematika. 
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2) Memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan pola membuat 

dugaan, menjeneralisasikan, membuktikan, mengambil kesimpulan dan 

membuat kesimpulan.  

3) Membuat formulasi soal terapan dan tidak rutin, serta mencoba soal teka-teki 

atau permainan, memberikan gambaran tentang keberadaan soal-soal 

matematika sebagai salah satu upaya mengembangkan daya ingat dan 

pengalaman mereka. 

4) Mengembangkan metode yang bervariasi, memilih metode-metode yang 

membuat anak senantiasa terlibat dalam proses pembelajaran matematika serta 

memanfaatkan media yang menarik atau yang sederhana. 

5) Meluruskan tujuan pembelajaran secara riil, membangun suasana belajar yang 

menyenangkan, memberikan penghargaan pada setiap anak.  

Secara umum langkah-langkah pembelajaran matematika realistik adalah 

sebagai berikut: 

1. Persiapan 

Selain menyiapkan masalah kontekstual, guru harus benar-benar 

memahami masalah dan memiliki berbagai macam strategi yang mungkin akan 

ditempuh siswa dalam menyelesaikannya. 

2. Pembukaan  

Pada bagian ini siswa diperkenalkan dengan strategi pembelajaran yang 

dipakai dan diperkenalkan kepada masalah dari dunia nyata, kemudian siswa 

diminta untuk memecahkan masalah tersebut dengan cara mereka sendiri. 

3. Proses Pembelajaran 

Siswa mencoba berbagai strategi untuk menyelesaikan masalah sesuai 

dengan pengalamannya, dapat dilakukan secara perorangan maupun secara 

kelompok. Kemudian setiap siswa atau kelompok mempresentasikan hasil 

kerjanya di depan siswa atau kelompok lain dan siswa atau kelompok lain 

memberikan tanggapan terhadap hasil kerja siswa kelompok siswa penyaji. Guru 

mengamati jalannya diskusi kelas dan memberikan tanggapan sambil 

mengarahkan siswa untuk mendapatkan strategi terbaik serta menemukan aturan 

atau prinsip yang bersifat lebih umum. 
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4. Penutup 

Setelah mencapai kesepakatan tentang strategi terbaik melalui diskusi 

kelas, siswa diajak menarik kesimpulan dari pelajaran saat itu. Pada akhir 

pembelajaran siswa harus mengerjakan soal evaluasi dalam bentuk matematika 

formal. 

 

b. Langkah-Langkah Pembelajaran Matematika Realistik Materi Pecahan  

 Sebelum menguraikan langkah-langkah pembelajaran matematika 

realistik materi pecahan, sebelumnya perlu untuk mengetahui makna dari 

pecahan. Menurut Soewito (Tulus Ernawanto 2009: 9 ) bilangan Pecahan adalah 

bilangan yang lambangnya terdiri dari pasangan berurutan bilangan bulat a dan b, 

dengan  b ≠0 yang merupakan penyelesaian persamaan bx = a, ditulis 
b
a

atau a : 

b. Sedangkan menurut Nugroho W (2008: 1) bilangan pecahan terdiri atas dua 

bagian yaitu bilangan sebagai pembilang dan bilangan sebagai penyebut. 

Pembilang adalah bilangan yang berada dibagian atas suatu pecahan, yang 

menunjukkan berapa besar bagian yang digunakan. Penyebut adalah bilangan 

yang berada di bagian bawah suatu pecahan yang menunjukkan kedalam beberapa 

bagian sebuah benda akan dibagi. 

Secara simbolik pecahan dapat dinyatakan sebagai salah satu dari:           

1) pecahan biasa, 2) pecahan desimal, 3) pecahan persen, 4) pecahan campuran..  

Menurut Kennedy (Dalam Sukayati, 2003: 1) Makna dari pecahan dapat muncul 

dari situasi –situasi berikut :  

1.   Pecahan sebagai bagian yang berukuran sama dari yang utuh atau keseluruhan. 

Pecahan digunakan untuk menyatakan makna dari setiap bagian dari yang 

utuh. Apabila ayah memiliki sebuah roti yang akan diberikan kepada 4 orang 

anggota keluarganya, dan masing-masing harus mendapat bagian yang sama, 

maka masing-masing anggota keluarga akan memperoleh  
4
1

 bagian dari 

keseluruhan roti. 
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2.  Pecahan Sebagai bagian dari kelompok- kelompok yang beranggotakan sama     

banyak atau juga menyatakan pembagian.  

Apabila sekumpulan obyek dikelompokkan menjadi bagian yang 

beranggotakan sama banyak. Maka situasinya jelas dihubungkan dengan 

pembagian. Situasi dimana sekumpulan obyek yang beranggotakan 16 dibagi 

menjadi 2 kelompok yang beranggotakan sama banyak, maka kalimat 

matematikanya 16 : 2 = 8 atau 
2
1

 × 16 = 8. Sehingga untuk mendapatkan 
2
1

 

dari 16, maka harus memikirkan 16 obyek yang dikelompokkan menjadi 2 

bagian yang beranggotakan sama 

3.   Pecahan sebagai Perbandingan (Rasio) 

Hubungan antara sepasang bilangan sering dinyatakan sebagai sebuah 

perbandingan. Berikut diberikan contoh-contoh situasi yang memunculkan 

rasio: Dalam kelompok 10 buku terdapat 3 buku yang bersampul biru. 

Rasio buku yang bersampul biru terhadap keseluruhan buku 3 : 10 atau buku 

bersampul biru 
10
3

dari keseluruhan buku. 

Dari beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

pengertian bilangan pecahan adalah bilangan yang menyatakan sebagian dari 

keseluruhan yang dapat dinyatakan sebagai perbandingan dua bilangan dan dapat 

ditulis 
b
a

dengan syarat b ≠0 .  

Di dalam pembelajaran matematika realistik terdapat beberapa langkah-

langkah untuk mengajarkan pecahan, misalnya salah satu kompetensi yang akan 

dicapai adalah “menjelaskan arti pecahan dan membandingkannya.” Kita dapat 

menggunakan kue yang berbentuk bulat dan tipis, seperti serabi atau kertas 

berwarna yang dipotong-potong sama besar. Berikut langkah-langkahnya:  

1). Persiapan  

Sebagai persiapan, guru mempelajari terlebih dahulu arti pecahan dan cara 

menguraikannya, setelah menetapkan masalah kontekstual yang akan dipakai 

untuk memulai pembelajaran, guru menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan. 
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Di sini kita akan menggunakan masalah membagi kue serabi, sehingga guru harus 

menyediakan beberapa lembar kertas berbentuk lingkaran yang sama besar 

sebagai model kue serabi. Selanjutnya guru menyiapkan skenario pembelajaran 

yang akan digunakan di kelas. Berbagai strategi yang mungkin akan ditempuh 

siswa dalam kegiatan pembelajaran sebaiknya sudah diantisipasi pada langkah ini, 

sehingga guru bisa mengendalikan proses pembelajaran di kelas. 

2). Pembukaan 

Pada awal pembelajaran guru menceritakan kepada siswa bahwa seorang 

ibu ingin membagi 3 potong kue serabi kepada 4 orang anaknya sedemikian rupa 

sehingga setiap anak mendapat bagian yang sama. Setelah itu guru 

mengelompokkan siswa ke dalam kelompok-kelompok dengan anggota kelompok 

masing-masing 4 orang. Setiap kelompok diberi 3 lembar kertas berbentuk 

lingkaran yang sama besar sebagai model kue serabi dan sebuah gunting, lalu 

diminta membagi 3 lembar kertas berbentuk lingkaran itu di antara mereka 

sehingga setiap anggota menerima bagian yang sama besar. Guru memberi waktu 

kepada setiap kelompok untuk memecahkan masalah tersebut dengan cara mereka 

sendiri. Setelah waktu yang diberikan habis, setiap kelompok diberi kesempatan 

untuk menyajikan cara yang mereka tempuh untuk menyelesaikan masalah, 

sedangkan kelompok lain memberikan kritik atau saran. Kemudian siswa 

dikelompokkan menjadi kelompok dengan anggota masing-masing 5 orang dan 

diminta membagi 3 lembar kertas berbentuk lingkaran menjadi lima bagian yang 

sama seperti sebelumnya. Lalu siswa diminta membandingkan potongan mana 

yang lebih besar. 

3). Proses Pembelajaran  

Pada saat pembelajaran berlangsung guru hanya memperhatikan kegiatan 

setiap kelompok membagi kue yang diberikan dan memberikan bantuan jika 

diperlukan. Kemudian guru memberi kesempatan kepada wakil setiap kelompok 

untuk menyajikan cara mereka membagi kue dan kelompok lainnya memberikan 

kritik atau saran. Selain itu siswa juga diminta mendiskusikan potongan mana 

yang lebih besar (kue yang dibagi 4 atau yang dibagi 5). Guru mengarahkan siswa 
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dalam diskusi kelas untuk membuat kesimpulan bersama tentang arti bilangan 

pecahan dan cara mengurutkannya. 

4). Penutup 

Sebagai penutup, siswa diminta mengerjakan soal dan diberi pekerjaan 

rumah yang berkaitan dengan materi perbandingan pecahan. Pada akhir pelajaran 

guru mengajak siswa bersama-sama menyimpulkan apa yang sudah mereka 

kerjakan dan pelajari saat itu. 

 

B. Hasil Penelitian yang Relevan 

Hasil penelitian yang relevan merupakan sistematika tentang hasil-hasil 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu yang sesuai dengan subtansi 

yang diteliti. Penelitian yang dianggap relevan dengan penelitian ini adalah Ratini 

(2005) yang mengadakan  pembelajaran pecahan dengan Pendidikan Matematika 

realistik Indonesia (PMRI) termuat dalam  majalah PMRI edisi ke enam  bulan 

Februari 2005.  

Penelitian  diatas  menggunakan media kertas berwarna untuk membuat 

siswa lebih aktif menemukan bentuk-bentuk pecahan Sedangkan dalam penelitian 

ini penulis  mencoba untuk menggunakan media yang lebih nyata misalnya 

dengan buah apel, coklat dsb. Namun tetap mengambil media kertas berwarna 

untuk lebih mengaktifkan siswa dalam kelompoknya. Dari hasil pembelajaran  

yang dilakukan oleh penelitian diatas tersebut terbukti bahwa pengajaran pokok 

bahasan pecahan dengan menggunakan pendekatan matematika realistik dapat 

lebih bermakna dan meningkatkan hasil pembelajaran.    

 

C. Kerangka Berpikir 

Pembelajaran matematika di SD Negeri 3 Gagaksipat belum menunjukkan 

hasil yang diharapkan. Hal itu terlihat dari prestasi belajar matematika yang 

dimiliki oleh siswa selama ini dilihat masih kurang. Pembelajaran matematika 

berkaitan dengan kehidupan sehari-hari siswa, kenyataan di kelas bahwa guru 

dalam kegiatan pembelajaran matematika belum mengaitkan dengan kehidupan 

sehari-hari siswa. Pembelajaran dilakukan di kelas masih bersifat konvensional 
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yaitu terlihat dari pembelajaran satu arah, buku menjadi satu-satunya sumber 

pembelajaran dan masih terpusat pada guru. Guru tidak menggunakan pendekatan 

pembelajaran yang inovatif, padahal banyak materi pembelajaran yang harus 

menggunakan pendekatan yang inovatif, khususnya pada materi pecahan.  

Pembelajaran dengan cara konvensional tersebut dilakukan terus-menerus akan 

mengakibatkan prestasi belajar matematika yang dimiliki siswa rendah. 

Pendekatan matematika realistik merupakan pendekatan dalam matematika 

yang harus dihubungkan secara nyata terhadap konteks kehidupan sehari-hari 

siswa sebagai suatu sumber pengembangan dan sebagai area aplikasi melalui 

proses matematisasi baik horisontal maupun vertikal. Sehingga memberikan 

peluang untuk berkembangnya ide-ide dari seluruh siswa yang terlibat dan 

berpartisipasi didalamnya secara lebih bebas dengan bimbingan guru sebagai 

motivator. Kelebihan dari pendekatan matematika realistik adalah siswa dapat 

menemukan sendiri pengetahuannya melalui pengalaman dalam kehidupan sehari-

hari. 

Dengan demikian pendekatan matematika realistik dapat meningkatkan 

prestasi belajar matematika pokok bahasan pecahan pada siswa kelas IV SDN 3 

Gagaksipat Ngemplak Boyolali. Definisi penelitian dapat dilihat pada gambar 

dibawah ini: 
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D. Hipotesis 

Hipotesis yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah: Penggunaan 

pendekatan matematika realistik diduga dapat meningkatkan prestasi belajar 

matematika pada pokok bahasan pecahan siswa kelas IV SD Negeri 3 Gagaksipat 

Ngemplak Boyolali Tahun 2009/2010. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SD Negeri 3 Gagaksipat Kecamatan Ngemplak 

Kabupaten Boyolali sebagai tempat penelitian tentang peningkatan prestasi belajar 

matematika melalui Pendekatan Matematika Realistik. Sekolah ini merupakan SD 

di gugus Diponegoro kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali. 

Alasan pemilihan sekolah ini sebagai lokasi penelitian adalah pertama, 

peneliti sebagai salah satu guru di SD Negeri 3 Gagaksipat. Kedua, sekolah 

tersebut belum pernah digunakan sebagai obyek penelitian sejenis sehingga 

terhindar dari penelitian ulang. Ketiga, berdasarkan hasil observasi peneliti di 

lapangan terdapat permasalahan dalam pembelajaran matematika. 

Kelas yang digunakan dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV. Waktu 

penelitian ini dilaksanakan selama enam bulan, yakni bulan Januari - Juni 2010. 

Rincian waktu dan jenis kegiatan penelitian dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini:  

Tabel 1. Waktu dan Jenis Kegiatan Penelitian 

No Kegiatan Feb`10 Mar Apr Mei Jun Jul`10 

1 Penyusunan dan pengajuan 

Proposal 

xxxx      

2 Perijinan Penelitian         x xxx     

3 Pelaksanaan Penelitian        x xxxx    

4 Analisis Data         x Xx   

5 Penyusunan Laporan        

Xx 

xxxx  

6 Pelaksanaan Ujian Skripsi      Xx 

7 Revisi      Xxx 

8 Pengesahan          Xx 

9 Pengiriman        
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B. Subjek Penelitian 

 Peneliti mengambil subjek penelitian yaitu siswa kelas IV SD Negeri 3 

Gagaksipat kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali tahun pelajaran 2009/2010 

semester 2 sebanyak 18 anak. 

 

C. Data dan Sumber Data 

 Data Penelitian yang dikumpulkan berupa informasi tentang prestasi 

belajar siswa yang meliputi tiga aspek yaitu kognitif, afektif dan psikomotorik, 

data selanjutnya berupa kemampuan siswa menghitung pecahan serta kemampuan 

guru dalam menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan pelaksanaan 

pembelajaran di kelas. 

 Sumber Data atau informasi yang paling penting untuk dikumpulkan dan 

dikaji dalam penelitian ini sebagian besar berupa data kualitatif. Informasi 

tersebut akan digali dari berbagai sumber data dan jenis data yang akan 

dimanfaatkan dalam penelitian ini meliputi: 

1. Informan  atau nara sumber yaitu siswa Kelas IV SD Negeri 3 Gagaksipat 

Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali. 

2. Dokumen atau Arsip, yang antara lain berupa Kurikulum, Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran, lembar observasi, Rekapitulasi nilai matematika 

pokok bahasan pecahan. 

3. Informasi tentang kondisi sekolah. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

  Pengumpulan data tidak lain suatu proses pengadaan data utama untuk 

keperluan penelitian. Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting 

dalam metode Ilmiah karena pada umumnya data yang dikumpulkan digunakan 

untuk menguji hipotesis yang dirumuskan. 

  Sesuai dengan bentuk penelitian tindakan kelas dan juga jenis sumber 

data yang dimanfaatkan, maka teknik pengumpulan data yang akan digunakan 

dalam penelitian ini adalah: 
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1. Observasi  

Observasi dapat diartikan sebagai penghimpunan bahan-bahan keterangan 

yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis 

terhadap berbagai fenomena yang dijadikan objek pengamatan (M. Sobry Sutikno 

2007: 91). 

Teknik pengumpulan data melalui observasi dilakukan untuk mengamati 

pembelajaran dan memantau selama kegiatan pembelajaran pokok bahasan 

pecahan dengan pendekatan matematika realistik berlangsung. Tujuan observasi 

ini adalah untuk mengamati pembelajaran sebelum pelaksanaan tindakan, selama 

pelaksanaan tindakan dan setelah pelaksanaan tindakan berakhir (Sarwiji Suwandi  

2008: 65). 

Observasi siswa difokuskan pada kegiatan pembelajaran berkelompok 

siswa tentang cara mereka berkreasi menemukan konsep pecahan dengan 

pendekatan realistik Sedangkan observasi guru difokuskan pada kegiatan 

penyampaian materi dengan pendekatan matematika realistik.  

Hasil observasi akan hilang dianalisis sehingga akan diketahui kelebihan 

dalam pembelajaran menggunakan pendekatan matematika realistik yang telah 

dilaksanakan kemudian diupayakan solusinya. 

 

2. Tes  

Tes adalah alat pengukuran berupa pertanyaan, perintah dan petunjuk 

yang ditujukan kepada teste untuk mendapatkan respon sesuai dengan petunjuk itu 

(M.Sobry Sutikno 2007: 76-77). Sarwiji Suwandi (2008: 68) menambahkan 

pemberian tes dimaksud untuk mengukur seberapa jauh hasil yang diperoleh 

siswa setelah kegiatan pemberian tindakan. Tes yang digunakan dalam penelitian 

ini menggunakan tes unjuk kerja dan tes tertulis. Tes ini digunakan untuk 

mengukur keberhasilan pelaksanaan penelitian tindakan kelas berupa tes soal 

pokok bahasan pecahan. 

Di dalam menggunakan teknik pengumpulan data  berupa tes, maka 

diperlukan validitas data dan reliabilitas. Adapun Pengertiannya adalah sebagai 

berikut:  
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b. Validitas tes 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan atau kasahihan suatu instrument. 

Uji validitas menggunakan menggunakan point Biserial: 

q
P

St
MtMp

rpbi úû
ù

êë
é -

=  

rpbi  =  koefisien korelasi point Biserial. 

Mp = mean skor dari subyek-subyek yang menjawab benar item yang 

dicari validitasnya dengan tes. 

St =  Standar deviasi dari skor total. 

Mt = Mean skor total. 

p = Proporsi subyek yang menjawab benar item tersebut. 

q = Proporsi siswa yang menjawab salah. 

Jika rpbi ≥ rtabel  maka item soal tersebut valid. 

Jika  rpbi < rtabel maka item soal tersebut tidak valid. 

 

c. Reliabilitas 

Uji ini digunakan untuk melihat keterandanan atau keajegan dalam item. 

Uji ini untuk mengetahui apakah soal yang dibuat sudah dapat dipercaya atau 

belum. Artinya sudah memberikan hasil yang tetap apabila diteskan berkali-kali 

atau tidak. Sebuah tes dikatakan reliabel apabila hasil-hasil tes tersebut 

menunjukkan ketepatan dan dirumuskan sebagai berikut: 

ú
ú
û

ù

ê
ê
ë

é -
úû
ù

êë
é
-

= å
2

2

11 1 S

S

n
n

r pq  

dengan : r11 : reliabilitas tes secara keseluruhan 

 n : banyaknya item 

 p : proposi subyek yang menjawab item dengan betul 

q : proposi subyek yang menjawab item dengan salah  

(q= p-1). 

Adapun patokan yang digunakan: 

0,80 < r11 ≤ 1,00 : tinggi                                          
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0,60 < r11 ≤  0,80 : cukup 

0,40 < r11 ≤ 0,60 : agak rendah 

0,20 < r11 ≤ 0,40 : rendah 

0,00 < r11 ≤ 0,20 : sangat rendah 

3. Dokumen 

Menurut St.Y Slamet dan Suwarto (2007: 53) dokumen merupakan bahan 

tertulis ataupun film yang digunakan sebagai sumber data. Dokumen sejak lama 

digunakan sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai 

sumber data dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk 

meramalkan. 

Ada dua macam dokumen yaitu dokumen pribadi dan dokumen resmi. 

Teknik pengumpulan data ini menggunakan dokumen resmi. Dokumen resmi 

untuk menjaring data awal berupa silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) sebelum dilakukan tindakan, daftar nilai matematika siswa kelas IV. 

Sedangkan yang digunakan untuk mengetahui perkembangan anak dalam 

pembelajaran berupa RPP, foto pembelajaran, dan hasil tes siswa. 

 

E. Validitas Data 

 Suatu Informasi yang akan dijadikan data penelitian perlu diperiksa 

validitasnya sehingga data tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan dapat 

dijadikan sebagai dasar yang kuat dalam menarik simpulan. Teknik yang 

digunakan untuk memeriksa validitas data antara lain adalah dengan Trianggulasi. 

(Sarwiji Suwandi , 2009: 60). 

Dalam pengujian validitas ini tehnik yang digunakan adalah dengan 

trianggulasi data dan trianggulasi metode. Trianggulasi data adalah data yang 

sama akan lebih mantap kebenarannya bila digali dari berbagai sumber yang 

berbeda. Sedangkan trianggulasi metode dilakukan dengan mengumpulkan data 

sejenis tetapi dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda. Yang 

ditekankan adalah penggunaan teknik atau metode pengumpulan data yang 

berbeda dan bahkan lebih jelas untuk diusahakan mengarah pada sumber data 

yang sama untuk menguji kemantapan informasinya. 
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F. Teknik Analisis Data 

Dalam kegiatan penelitian tindakan kelas analisis data dilakukan sejak 

awal sampai berakhirnya kegiatan pengumpulan data. Data-data dari hasil 

penelitian di lapangan  diolah dan dianalisis menggunakan teknik analisis 

interaktif. Proses analisis data menurut Matthew B. Miles dan Michael Huberman 

yang dikutip Sugiyono (2008: 183) terdiri dari tiga alur kegiatan  yang terjadi 

secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.  

Reduksi data merupakan suatu analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi 

data dengan cara sedemikian  rupa hingga kesimpulan-kesimpulan dapat ditarik 

dan diverifikasi. Penyajian data merupakan pemaparan atas semua data yang telah 

diseleksi dan direduksi yang dirangkai secara urut dan sistematis. 

Penarikan kesimpulan merupakan upaya pencarian makna data, mencatat 

keteraturan dan penggolongan data. Dalam analisis data-data berupa catatan dari 

peneliti disajikan dalam narasi informasi untuk mengadakan refleksi yang jelas 

 

 

   

 

 

 

 

 

                  Sumber : Sugiyono (2008: 92) 

     Gambar 2. Komponen-komponen Analisis Data    

  Dari bagan tersebut diatas, langkah yang akan ditempuh dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Melakukan analisis awal, bila data yang didapat dikelas sudah cukup data 

dikumpulkan. 

2. Mengembangkan bentuk sajian data dengan menyusun coding dan matrik 

yang berguna untuk penelitian selanjutnya. 

Data Collection 

Data Reduction Data display  

Conclusions; drawing/ verfying 
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3. Melakukan analisis data di kelas dan mengembangkan matrik antar unsur– 

unsur. 

4. Merumuskan kesimpulan akhir sebagai temuan penelitian . 

5. Merumuskan kebijakan sebagai bagian dari pengembangan saran dalam 

laporan akhir penelitian. 

 

G. Indikator Kinerja 

Indikator kinerja merupakan rumusan kinerja yang akan dijadikan acuan 

atau tolok ukur dalam menentukan keberhasilan atau keefektifan penelitian 

(Sarwiji Suwandi, 2008: 70). Indikator kinerja yang ingin dicapai dalam penelitian 

ini adalah meningkatkan prestasi belajar matematika pokok bahasan pecahan 

siswa kelas IV SD Negeri 3 Gagaksipat melalui pendekatan matematika realistik. 

Indikator penelitian ini bersumber dari kurikulum dan silabus KTSP Matematika 

kelas IV serta nilai Kriteria Kentuntasan Minimal (KKM) matematika yaitu 70. 

Indikator kinerja Prestasi belajar matematika, dapat dijabarkan pada tabel 2 

berikut ini: 

Tabel 2 : Indikator Keberhasilan 

Ukuran Keberhasilan Target Tekhnik 

Pengumpulan 

Data 

Siswa mengenal makna pecahan 

dan mengurutkannya  

80 % siswa mencapai 

nilai KKM sebesar 70 

Tes Tertulis 

Siswa dapat menentukan pecahan 

senilai dan menyederhanakannya. 

80 % siswa mencapai 

nilai KKM sebesar 70 

Tes Tertulis 

Siswa dapat melakukan operasi 

penjumlahan dan pengurangan 

bilangan pecahan  

80 % siswa mencapai 

nilai KKM sebesar 

70 

Tes Tertulis 
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H. Prosedur Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini, mekanisme kerjanya diwujudkan dalam 

bentuk siklus (direncanakan 3 siklus), yang setiap siklus terdiri dari 4 kegiatan 

yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Pelaksanaan dilakukan 

dengan mengadakan pembelajaran yang dalam satu siklus ada tiga kali pertemuan 

yang masing-masing 2 x 35 menit, sesuai skenario pembelajaran dan RPP. 

Untuk mengetahui rendahnya hasil belajar matematika siswa kelas IV SD 

Negeri 3 Gagaksipat Kecamatan Ngemplak diadakan observasi terhadap kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Berdasarkan temuan di kelas, maka 

peneliti berusaha meningkatkan prestasi belajar matematika kelas IV dengan 

penanaman konsep melalui Pendekatan Matematika Realistik dan 

menghubungkannya dengan konsep lain yang telah dikuasai siswa. Sehubungan 

dengan hal tersebut maka diduga yang paling tepat adalah menggunakan media 

kertas berwarna dalam menjelaskan konsep pecahan.  

Secara rinci prosedur penelitian tindakan kelas ini dapat dilaksanakan 

dalam tahap-tahap tindakan kelas sebagai berikut: 

1. Siklus I  

a. Perencanaan  

1. Menyiapkan dan mempelajari sumber bahan yaitu: 

a) Kurikulum KTSP SD 2006 Kelas IV. 

b) Silabus Kelas IV. 

c) Buku Matematika Kelas IV Penerbit Erlangga. 

d) Buku Matematika Kelas IV Penerbit BSE. 

e) LKS Kartika Matematika SD Kelas IV. 

2. Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) mata pelajaran 

matematika dengan kompetensi dasar menjelaskan arti pecahan dan 

urutannya yang ditulis menggunakan pendekatan matematika realistik. 

3. Mengisi lembar observasi siswa dan lembar observasi guru.  

4. Merancang Setting kelas dengan menata tempat duduk sesuai dengan 

ruangan kelas. 
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5. Menyiapkan media pembelajaran yang dibutuhkan (buah apel, coklat, dan 

kertas berwarna). 

6. Menyiapkan soal tes setelah dilaksanakan pembelajaran. 

b.   Pelaksanaan  

Melaksanakan tindakan berupa kegiatan pembelajaran materi pecahan 

yaitu pecahan. Siswa dapat menggambarkan pecahan secara visual. Siswa 

mengurutkan pecahan kemudian meletakkannya pada garis bilangan. Secara 

berkelompok siswa menemukan bentuk-bentuk pecahan dengan menggunakan 

potongan kertas berwarna. 

c.  Observasi   

Mengamati dan mencatat pelaksanaan pembelajaran meliputi : 

1) Siswa dapat menggambarkan pecahan secara visual kemudian  

mengurutkannya.  

2) Mengisi lembar observasi siswa dan lembar observasi guru (dapat 

dilihat pada lampiran).  

3) Catatan khusus tentang suasana pembelajaran di kelas IV. 

c. Refleksi 

Kegiatan ini peneliti menganalisis hasil pada siklus I berdasarkan hasil 

pengamatan yang dilakukan dengan indikator kinerja. Dalam analisis ini 

peneliti melakukan kolaborasi dengan pengamat yang lain agar hasil analisis 

dapat lebih teliti. Hasil refleksi ini digunakan sebagai tindak lanjut dan untuk 

memperbaiki pada siklus kedua.  

 

2. Siklus II 

Berdasarkan hasil refleksi pada siklus I bahwa peneliti belum berhasil, 

oleh karena itu perlu dilanjutkan siklus ke II. Dan berikut ini tahap-tahap yang ada 

pada siklus ke II : 

a.   Perencanaan  

1) Mengidentifikasi masalah dan temuan kelemahan siklus I.  

2) Menyiapkan dan mempelajari sumber bahan  

a) Kurikulum KTSP SD 2006 Kelas IV. 
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b) Silabus Kelas IV.  

c) Buku Matematika Kelas IV Penerbit Erlangga. 

d) Buku Matematika Kelas IV Penerbit BSE. 

e) LKS Kartika Matematika SD Kelas IV. 

3) Merancang Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Matematika kelas 

IV Semester II materi pecahan dengan Indikator ketercapaian melakukan 

Operasi bilangan pecahan yaitu penjumlahan dan pengurangan. 

4) Menyediakan media pembelajaran berupa kartu pecahan, tabel perkalian, 

dan pola bilangan.  

5) Mempersiapkan soal diakhir pembelajaran. 

b.  Pelaksanaan  

Peneliti melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan RPP mata 

pelajaran Matematika dengan materi operasi bilangan pecahan. Secara 

berkelompok siswa melakukan permainan kartu bilangan. Dengan bantuan 

media berupa tabel perkalian dan pola bilangan siswa dapat menjumlahkan 

dan mengurangkan pecahan. 

c.   Observasi  

Mengamati dan mencatat pelaksanaan pembelajaran meliputi: 

1) Siswa dapat melakukan operasi bilangan dengan terlebih dulu mencari 

pecahan senilai dan melakukan penjumlahan dan pengurangan pecahan. 

2) Mengisi lembar observasi siswa dan lembar observasi guru. 

3) Catatan khusus tentang suasana pembelajaran dikelas IV. 

d.    Refleksi 

Kegiatan refleksi ini peneliti dengan guru berkolaborasi menganalisis 

hasil pada siklus kedua yang berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan 

dengan indikator kinerja yaitu 80 % siswa memperoleh nilai 70. Jika pada 

refleksi siklus ke 2 belum mencapai target maka siklus ketiga perlu diadakan 

kembali.  
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2. Siklus III 

Berdasarkan hasil refleksi pada siklus II bahwa peneliti belum berhasil, 

oleh karena itu perlu dilanjutkan siklus ke III. Dan berikut ini tahap-tahap yang 

ada pada siklus ke III : 

a.   Perencanaan  

1. Mengidentifikasi masalah dan temuan kelemahan siklus II.  

2. Menyiapkan dan mempelajari sumber bahan  

a. Kurikulum KTSP SD 2006 Kelas IV. 

b. Silabus Kelas IV.  

c. Buku Matematika Kelas IV Penerbit Erlangga. 

d. Buku Matematika Kelas IV Penerbit BSE. 

e. LKS Kartika Matematika SD Kelas IV. 

3. Merancang Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Matematika kelas 

IV Semester II materi pecahan dengan Indikator ketercapaian melakukan 

Operasi bilangan pecahan yaitu penjumlahan dan pengurangan. 

4. Menyediakan media pembelajaran berupa kartu pecahan, tabel perkalian, 

dan pola bilangan.  

5. Mempersiapkan soal diakhir pembelajaran. 

b.  Pelaksanaan  

Peneliti melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan RPP mata 

pelajaran Matematika dengan materi operasi bilangan pecahan. Secara 

berkelompok siswa melakukan permainan kartu bilangan. Dengan bantuan 

media berupa tabel perkalian dan pola bilangan siswa dapat menjumlahkan 

dan mengurangkan pecahan. 

c.   Observasi  

Mengamati dan mencatat pelaksanaan pembelajaran meliputi : 

1. Siswa dapat melakukan operasi bilangan dengan terlebih dulu mencari 

pecahan senilai dan melakukan penjumlahan dan pengurangan pecahan. 

2. Mengisi lembar observasi siswa dan lembar observasi guru. 

3. Catatan khusus tentang suasana pembelajaran dikelas IV. 
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d.    Refleksi 

Kegiatan refleksi ini peneliti dengan guru berkolaborasi menganalisis 

hasil pada siklus ketiga yang berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan 

dengan indikator kinerja yaitu 80 % siswa memperoleh nilai 70. Jika hasil 

refleksi pada siklus ke 3 sudah mencapai target, siklus keempat tidak perlu 

diadakan kembali. Tetapi jika belum mencapai target siklus ke 4 perlu 

diadakan kembali. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Deskripsi Tempat Penelitian  

Lembaga Pendidikan yang digunakan sebagai tempat penelitian ini adalah 

Sekolah Dasar Negeri 3 Gagaksipat. Sekolah ini terletak di Dusun Krangkungan, 

Desa Gagaksipat Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali. 

Sekolah Dasar Negeri 3 Gagaksipat merupakan sekolah Dasar yang 

berkualitas menengah. Sekolah ini memiliki bangunan sekolah yang membentuk 

huruf U. Halaman sekolahnya cukup luas dikelilingi taman yang terawat dan 

menarik untuk dilihat. 

Sekolah ini secara keseluruhan memiliki 6 kelas, dengan jumlah seluruh 

siswa-siswi yang terdaftar dalam institusi ini pada tahun 2009/2010 adalah 

sebanyak 108 siswa, yang terdiri dari kelas I sebanyak 21 siswa, kelas II sebanyak 

21 siswa, kelas III sebanyak 16 siswa, kelas IV sebanyak 18 siswa, kelas V 

sebanyak 16 siswa dan kelas VI sebanyak 15 siswa.  

SDN 3 Gagaksipat dipimpin oleh seorang kepala sekolah dengan jumlah 

tenaga pengajar seluruhnya 11 orang yaitu 6 guru kelas, 1 guru Agama Islam, 1 

guru Olahraga, 1 guru Bahasa Inggris dan 1 Penjaga sekolah.  

Demi kelancaran program-program sekolah dan semakin meningkatnya 

mutu pendidikan di sekolah, maka segenap komponen pengelola Sekolah Dasar 

Negeri 3 Gagaksipat baik kepala sekolah, komite sekolah, guru, karyawan 

senantiasa melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab masing-masing 

sebagaimana tertuang dalam program kerja yang telah direncanakan pada setiap 

tahun pelajaran. Mekanisme kerja segenap pengelola sekolah Dasar Negeri 3 

Gagaksipat tersebut berada di bawah koordinasi dan pengawasan kepala sekolah. 

Fasilitas yang ada di sekolah ini cukup memadai. Berbagai jenis alat 

peraga untuk berbagai mata pelajaran tersedia dengan lengkap, namun itu semua 

tidak terawat dengan baik walaupun ada juga alat peraga yang tersedia didalam 

kelas. 
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Karakter siswa-siswi kelas IV pada tempat penelitian ini tidak jauh 

berbeda dengan kelas lain yang menganggap matematika sebagai suatu mata 

pelajaran yang sulit, sehingga prestasi belajar matematika dan kemampuan serta 

partisipasi siswa dalam pembelajaran matematika kurang optimal. Siswa masih 

banyak tergantung pada guru dalam pemecahan masalah matematika, hal ini 

menyebabkan rendahnya prestasi belajar matematika pada pokok bahasan 

pecahan. 

B. Deskripsi Kondisi Awal 

Sebelum melaksanakan proses penelitian, terlebih dahulu peneliti 

melakukan kegiatan survei awal dengan tujuan untuk mengetahui keadaan nyata 

yang ada di lapangan. Hasil survei awal adalah rendahnya nilai matematika siswa. 

Berdasarkan data hasil pengamatan langsung oleh peneliti dimana peneliti 

juga sebagai guru di SDN 3 Gagaksipat terhadap pelaksanaan pembelajaran 

matematika materi pecahan masih terdapat banyak kekurangan antara lain guru 

sebagai pusat pembelajaran terlalu dominan, siswa pasif. Guru belum mengajak 

siswa ke dunia nyata sehingga pengetahuan siswa hanya bersifat  abstrak. 

Nilai hasil belajar kognitif siswa diperoleh dari tes isian tentang pecahan 

yang sebelumnya soal-soal tersebut telah diujicobakan dari 10 item. Hasil tes awal 

materi pecahan dapat dilihat pada tabel 3 dibawah ini:  

Tabel 3. Prestasi Belajar Matematika Materi pecahan sebelum tindakan  

Nilai (X) Frekuensi f(x)  Persentase %  
30 3 90 16,66 
40 2 80 11,12 
50 2 100 11,12 
60 3 180 16,67 
70 7 490 38,88 
80 1 80 5,55 
90  -   -   -  

JUMLAH 18 1020 100,00 
Nilai Rata-rata  1020 : 18 = 56,66 

Ketuntasan Klasikal  8 : 18 x 100 % = 44,44 %  
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Dari tabel prestasi belajar matematika materi pecahan siswa kelas IV SD 

Negeri 3 Gagaksipat kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali sebelum tindakan 

melalui Pendekatan Matematika Realistik yang telah diterangkan di atas dapat 

disajikan dalam bentuk grafik sebagai berikut :  
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Grafik 1: Prestasi belajar Matematika Materi Pecahan Sebelum Tindakan  

Berdasarkan data prestasi belajar sebelum melalui pendekatan matematika 

realistik diperoleh nilai rata-rata 56,66 dan siswa yang mendapat nilai 70 keatas 

hanya 8 orang sedangkan untuk ketuntasan klasikal sebesar 44,44% yang dapat 

diartikan bahwa ketuntasan belajar yang ditetapkan yaitu sebesar 80% siswa 

mendapat nilai 70 keatas belum dapat terpenuhi. 

Berdasarkan prestasi belajar matematika yang masih rendah, maka selaku 

guru kelas dan dengan dukungan dari Kepala Sekolah serta dibantu rekan guru 

sebagai kolaborator berusaha melakukan inovasi pembelajaran dengan melalui 

Pendekatan Matematika Realistik (PMR). Dan diharapkan prestasi belajar 

matematika akan mengalami peningkatan sehingga ketuntasan belajar siswa dapat 

tercapai. 

C. Deskripsi Pelaksanaan  Penelitian  

1. Siklus I  

Tindakan siklus I dilaksanakan selama satu minggu mulai tanggal 22 

Maret - 1 April 2010. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode 
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penelitian tindakan kelas terdiri dari siklus-siklus, tiap siklus terdiri dari 4 

tahapan. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan adalah sebagi berikut: 

a.  Tahap Perencanaan  

Kegiatan perencanaan tindakan I dilaksanakan pada hari Senin tanggal 22 

maret 2010 di ruang guru kelas IV mendiskusikan rancangan tindakan yang akan 

dilakukan dalam proses penelitian ini. Kemudian disepakati bahwa pelaksanaan 

tindakan pada siklus I dilaksanakan dalam 3 pertemuan (dengan alokasi waktu       

3×35 menit) yaitu pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2010, hari Sabtu 27 Maret 

2010 dan hari Kamis 1 April 2010.  

Dengan berpedoman pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan SD 2006 

kelas IV. Peneliti melakukan langkah-langkah perencanaan pembelajaran 

matematika dengan menggunakan Pendekatan Matematika Realistik sebagai 

berikut: 

1) Mempelajari dan memilih KTSP SD dan Silabus kelas IV  

Standar Kompetensi: 

1. Menggunakan pecahan dalam pemecahan masalah 

Kompetensi Dasar: 

1.6 Menjelaskan arti pecahan dan urutannya.  

1.7 Melakukan operasi bilangan pecahan. 

2) Peneliti bersama guru merancang Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dengan 

indikator antara lain: 

a) Mengenal arti pecahan dan mengurutkannya.  

b) Menyatakan pecahan dalam bentuk pecahan senilai.  

c) Menyatakan pecahan dalam bentuk pecahan yang paling sederhana.  

d) Melakukan operasi penjumlahan berbagai bentuk pecahan.  

e) Melakukan pengurangan berbagai bentuk pecahan. 

3) Membuat lembar observasi siswa dapat dilihat pada lampiran.  

4) Menyiapkan media pembelajaran yang dibutuhkan yaitu buah Apel, Coklat, 

dan Kertas berwarna. 

5) Merancang setting kelas dengan menata tempat duduk sesuai dengan ruang 

kelas. 
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6) Menyiapkan soal tes.  

b. Pelaksanaan Tindakan  

Dalam tahap ini guru menerapkan pembelajaran dengan penggunaan 

Pendekatan Matematika Realistik sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah 

disusun Pembelajaran yang telah disusun pada siklus I dengan menggunakan 

Pendekatan Matematika Realistik dilaksanakan 3 kali pertemuan.  

1. Pertemuan Pertama  

Pada pertemuan ke 1 materi pecahan adalah tentang mengenal makna 

pecahan mengurutkan pecahan, membandingkan nilai dua pecahan. Kegiatan ini 

diawali dengan mengkondisikan siswa agar mampu menerima pelajaran. 

Sebagai kegiatan awal guru mengadakan Tanya jawab tentang pecahan, 

apakah itu bilangan pecahan? Kemudian guru memberikan gambaran secara nyata 

tentang pecahan. Dengan menggunakan media buah Apel, Coklat dan kertas 

berwarna serta uang. 

Apel dibelah menjadi 4 yang berarti jika apel dibagikan kepada 4 orang 

jadi masing-masing orang mendapat ¼, Satu Potong coklat akan dibagikan kepada 

2 orang siswa, masing-masing siswa mendapatkan ½ potong coklat. Uang                             

Rp 1.000,00 akan dibagikan kepada 4 orang masing – masing orang mendapatkan            

Rp 250,00. Kemudian guru mulai membagikan lembar kerja yang berisikan 

instruksi pada siswa untuk menemukan pecahan melalui potongan-potongan 

kertas berwarna setelah menemukan kemudian siswa meletakkan pada garis 

bilangan sesuai dengan urutannya. 

Untuk selanjutnya membandingkan pecahan yang ditemukan tersebut 

dengan memberikan tanda <, >,atau =. Siswa kembali menggunakan potongan 

kertas kali ini dengan kertas karton. Misalnya potongan-potongan kertas karton 

yang bernilai 1 atau 2 kemudian dihimpitkan kedua kertas karton tersebut menurut 

sisi panjangnya. Kemudian siswa mengamati dengan antusias. Dapat dilihat 

bahwa potongan karton dengan nilai 
2
1

 lebih panjang dari potongan kertas karton 

dengan nilai 
3
1

. 
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Sebagai kegiatan penutup siswa mengerjakan soal evalusi yang 

berhubungan dengan indikator pada siklus I pertemuan pertama. Siswa dan guru 

memberikan refleksi dan menyimpulkan kegiatan pembelajaran yang telah 

dilaksanakan yaitu dengan memberikan refleksi dan menyimpulkan kegiatan 

pembelajaran yang telah dilaksanakan yaitu dengan memberikan penekanan 

materi pecahan terkait dengan indikator pada siklus 1 pertemuan I. Guru 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya apabila ada yang kurang 

jelas. Sebagai tindak lanjut guru memberikan pekerjaan rumah. 

2. Pertemuan Kedua  

Pada pertemuan ke -2 materi pecahan adalah tentang mencari pecahan 

senilai dan menyederhanakan pecahan. Kegiatan diawali dengan berdoa bersama, 

mengisi daftar hadir siswa dan mengkondisikan siswa agar mampu menerima 

pelajaran. 

Sebagai kegiatan awal siswa dibantu guru mengingat kembali perkalian 

1-10. Siswa antusias dalam menjawab pertanyaan. Namun para siswa masih 

sangat kesulitan dalam mengingat perkalian. Oleh karena itu digunakan tabel 

perkalian. Secara berkelompok siswa berdiskusi bersama membandingkan 

potongan kertas karton yang dibuatnya kemudian mencari pecahan senilai baik 

pecahan campuran atau pecahan desimal. Melalui permainan kartu bilangan siswa 

berdiskusi dengan dengan kelompoknya kartu mana yang senilai dengan kartu 

pecahan yang keluar. Guru sedikit menjelaskan tentang bagaimana 

menyerderhanakan pecahan, kemudian siswa melakukan diskusi bersama 

menyatakan pecahan dalam bentuk yang paling sederhana. 

Sebagai kegiatan penutup siswa mengerjakan soal latihan yang diberikan 

oleh guru sesuai dengan indikator pada siklus I Pertemuan 2. Merefleksi dan 

menyimpulkan kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan yaitu dengan 

memberikan penekanan materi pecahan terkait pada indikator siklus I pertemuan 

2, Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk bertanya apabila ada yang 

kurang jelas. Sebagai tindak lanjut guru memberikan Pekerjaan rumah. 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



3. Pertemuan Ketiga  

Pada pertemuan ke-3 materi pecahan adalah tentang operasi bilangan 

pecahan. Operasi penjumlahan dan Operasi Pengurangan. Siswa menggunakan 

bantuan kertas karton untuk melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan 

pecahan. 

Sebagai kegiatan awal Siswa menyiapkan peralatan yang dibutuhkan 

berupa potongan kertas karton. Siswa bersama kelompoknya melakukan diskusi 

untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan pecahan dan 

pengurangan pecahan. Penjumlahan pecahan dilakukan dengan menggunakan 

potongan karton yang dibawa siswa setiap kelompok. Untuk mencari jumlah, 

siswa menyambungkan bagian potongan kertas karton masing-masing memanjang 

keluar sebagai pernyataan penambahan, dan untuk mencari selisih, siswa 

menyambungkan bagian masing-masing memanjang ke dalam sebagai pernyataan 

pengurangan. Selanjutnya, mencari potongan karton yang lain sama panjang 

dengan potongan-potongan tersambung. 

Sebagai kegiatan akhir siswa mengerjakan soal latihan yang diberikan 

oleh guru sesuai dengan indikator pada siklus I Pertemuan 3. Merefleksi dan 

menyimpulkan kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan yaitu dengan 

memberikan penekanan materi pecahan terkait pada indikator siklus I pertemuan 

3, Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk bertanya apabila ada yang 

kurang jelas. Sebagai tindak lanjut guru memberikan Pekerjaan rumah. 

Nilai matematika siklus I dapat dilihat pada lampiran. Adapun hasilnya 

terlihat pada tabel 4 sebagai berikut: 

Tabel 4. Prestasi Belajar Matematika Materi Pecahan Siklus I 

Nilai (x)  Frekuensi (f)  f(x) Persentase (%)  
60 5 300 27,77 
70 11 770 61,11 
80 2 160 11,12 

90  -  -  - 
JUMLAH 18 1230 100,00 

Nilai rata-rata 1230 : 18 = 68,33 

Ketuntasan Klasikal 13 : 18 X 100 = 72,22 % 
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Dari tabel daftar nilai matematika materi pecahan siswa kelas IV SD 

Negeri 3 Gagaksipat setelah tindakan melalui pendekatan matematika realistik 

yang telah diterangkan diatas dapat disajikan grafik sebagai berikut:  
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Grafik 2 : Prestasi Belajar Matematika Materi Pecahan Siklus 1  

 

c. Observasi  

Berdasarkan observasi di lapangan jumlah siswa anak terdiri dari 4 

siswa perempuan dan 14 siswa laki-laki. Dari data observasi dalam siklus I selama 

tiga kali pertemuan diperoleh hasil observasi sebagai berikut: 

1) Seluruh siswa mengikuti pembelajaran matematika dan aktif memperhatikan 

penjelasan dari guru. 

2) Siswa aktif menjawab berbagai pertanyaan pancingan yang diberikan oleh 

guru. 

3) Siswa memiliki rasa keingintahuan dan daya kreativitas yang tinggi. 

4) Siswa aktif melaksanakan tugas-tugas pembelajaran yang diberikan oleh 

guru. 

5) Guru mampu memberikan informasi secara tepat tentang berbagai konsep 

pecahan. 
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6) Kegiatan guru dalam pembelajaran sudah sesuai dengan rencana pelaksanaan 

pembelajaran yang dirancang sebelumnya dan menggunakan waktu dengan 

tepat. 

7) Guru mampu membuat suasana yang menyenangkan pada saat pembelajaran 

berlangsung. 

8) Guru kurang memberikan motivasi siswa dengan menggunakan kata pujian  

9) Berdasarkan catatan khusus, antara lain: (a) guru belum menyampaikan 

tujuan pembelajaran, (b) guru kurang penekanan dan memperluas 

pengetahuan realistik anak. 

10) Guru menyimpulkan pembelajaran bersama-sama siswa. 

d. Refleksi 

Data yang diperoleh melalui observasi dikumpulkan kemudian dianalisis. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan selama proses pelaksanaan tindakan, 

peneliti melakukan refleksi sebagai berikut: 

1) Seluruh siswa mengikuti pembelajaran matematika berdasarkan hasil tes nilai 

rata-rata matematika siswa siklus I pertemuan pertama yaitu 72, siklus I 

pertemuan kedua yaitu 68, dan siklus I pertemuan ketiga yaitu 63.  

2) Berdasarkan hasil tes prestasi belajar matematika pada siklus I siswa yang 

memperoleh nilai diatas KKM yaitu 13 siswa (72,22%). Jadi rata-rata kelas 

pada siklus I yaitu 68,33. Untuk itu penelitian dilanjutkan pada siklus II 

dengan kata lain siklus I Pertemuan pertama siswa yang nilainya diatas KKM 

terdapat 15 siswa dengan rata-rata nilai 72 (diatas KKM).  

3) Guru memberikan informasi secara cepat yaitu menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan mengarahkan kegiatan siswa sehingga siswa lebih jelas dan 

terarah dalam pembelajaran. 

4) Guru perlu memberikan motivasi pada siswa berupa pujian, sehingga siswa 

dapat lebih bersemangat dalam belajar. 

5) Guru perlu mengkaitkan pembelajaran matematika dengan masalah realistik 

yaitu dengan memberikan contoh benda-benda nyata seperti (apel, coklat, roti) 

untuk memperagakan bentuk-bentuk bilangan pecahan. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Dari hasil penelitian siklus I maka peneliti mengulas secara cermat bahwa 

dilihat dari nilai rata-rata kelas pembelajaran matematika menggunakan 

pendekatan matematika realistik sudah berhasil, tetapi apabila dilihat dari kriteria 

ketuntasan minimal masih ada beberapa siswa yang belum tuntas. Pada siklus I 

pembelajaran matematika menggunakan pendekatan matematika realistik belum 

berhasil. Dengan demikian pembelajaran matematika perlu dilanjutkan untuk 

siklus yang kedua dengan berpedoman pada refleksi siklus I. 

 

2. Tindakan Siklus II  

Tindakan siklus II dilaksanakan selama satu setengah minggu mulai 

tanggal 3 April – 10 April 2010. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

metode penelitian tindakan kelas yang terdiri dari siklus-siklus, tiap siklus terdiri 

dari 4 tahapan, adapun tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

a. Tahap Perencanaan  

Berdasarkan hasil refleksi pelaksanaan tindakan siklus I diketahui bahwa 

sudah menunjukkan adanya peningkatan pembelajaran matematika tetapi belum 

maksimal. Hal tersebut ditunjukkan pada beberapa siswa yang belum tuntas dalam 

pembelajaran matematika (dapat dilihat pada lampiran). 

Kegiatan perencanaan tindakan II dilaksanakan tanggal 2 April 2010 di 

ruang guru SD Negeri 3 Gagaksipat. Peneliti dan Kepala sekolah mendiskusikan 

rancangan tindakan yang akan dilakukan dalam proses penelitian ini. Pelaksanaan 

tindakan pada siklus II dilaksanakan 3 pertemuan (2 x 35 Menit) yaitu pada hari 

sabtu 3 April 2010, Kamis 8 April 2010 dan Sabtu 10 April 2010. 

Sebagai upaya mengatasi kekurangan yang ada, akhirnya disepakati hal-

hal yang perlu diperbaiki guru dalam pembelajaran matematika menggunakan 

pendekatan matematika realistik. Hal-hal tersebut meliputi: 

1) Kegiatan guru sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Siklus II dan 

menggunakan waktu dengan tepat. 

2) Memberikan informasi secara tepat yaitu menyampaikan tujuan pembelajaran 

dan mengarahkan kegiatan siswa sehingga siswa lebih jelas dan terarah dalam 

pembelajaran. 
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3) Memberikan motivasi kepada siswa yaitu dengan cara memberikan pujian. 

4) Mengkaitkan pembelajaran matematika dengan masalah realistik yaitu dengan 

memberikan contoh-contoh benda nyata seperti apel, coklat, roti. Untuk 

diperagakan pembagiannya dalam kelompok. 

Mengingat hasil analisis terhadap unjuk kerja siswa pada siklus I, 

sebagian besar siswa sudah dapat memperhatikan dalam pembelajaran meskipun 

demikian pembelajaran matematika pada siklus I dikatakan belum berhasil. 

Dengan berpedoman pada kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan SD 2006 kelas 

IV. Peneliti melakukan langkah-langkah pembelajaran matematika sebagai 

berikut: 

1) Mempelajari KTSP SD dan Silabus kelas IV  

Standar Kompetensi:  

1. Menggunakan pecahan dalam pemecahan masalah. 

Kompetensi Dasar: 

1.6 Menjelaskan arti pecahan dan urutannya.  

1.7 Melakukan operasi bilangan pecahan. 

2) Peneliti bersama guru merancang Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dengan 

indikator antara lain: 

a) Siswa dapat menyatakan pecahan dalam bentuk pecahan senilai. 

b) Siswa dapat menyatakan pecahan ke dalam bentuk yang paling sederhana. 

c) Siswa dapat melakukan operasi penjumlahan pecahan. 

d) Siswa dapat melakukan operasi pengurangan pecahan. 

3) Menyediakan alat peraga berupa tabel perkalian, kertas karton dan kartu 

pecahan. 

4) Membuat lembar observasi siswa dan lembar observasi guru. 

5) Merancang setting kelas dengan menata tempat duduk sesuai ruangan kelas. 

6) Menyiapkan lembar evaluasi. 

b. Pelaksanaan Tindakan  

Dalam tahap ini guru menerapkan pembelajaran matematika dengan 

penggunaan pendekatan matematika realistik sesuai dengan Rencana Pelaksanaan 
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Pembelajaran yang telah disusun dan Pada siklus II dilaksanakan 3 kali 

pertemuan. 

1) Pertemuan Pertama  

Pada pertemuan ke 1 Siklus Pertama dapat dilihat pada daftar nilai bahwa 

materi tentang pengertian pecahan dan urutannya rata-rata siswa sudah melebihi 

KKM yaitu 70. Oleh karena itu pada siklus kedua ini Pembelajaran pada 

pertemuan pertama Siklus ke I ini tidak diulang kembali.  

Pada pertemuan ke 1 Siklus 2 ini disajikan materi pembelajaran pecahan 

senilai dan menyederhanakan pecahan. Kegiatan ini diawali dengan berdoa 

bersama, mengisi daftar hadir siswa dan mengkondisikan siswa. 

Sebagai kegiatan awal guru mengadakan Tanya jawab tentang pecahan. 

Siswa antusias menyebutkan macam-macam pecahan. Siswa menggunakan 

potongan-potongan karton. Kemudian fakta-fakta yang muncul adalah sebagai 

berikut Karton dengan nilai dua perempat tepat menutup karton dengan nilai 

setengah, karton dengan nilai tiga perenam tepat dapat menutup karton dengan 

nilai dua perempat.  

Dengan demikian mereka mengetahui bahwa perkalian oleh bilangan yang 

sama terhadap pembilang dan penyebut suatu pecahan menghasilkan pecahan 

senilai. Siswa bersama kelompoknya mendiskusikan cara menyederhanakan 

pecahan dengan benar sesuai petunjuk pecahan senilai tadi. 

Sebagai kegiatan penutup siswa mengerjakan soal evaluasi yang 

berhubungan dengan indikator pada siklus kedua pertemuan 1. Siswa dan guru 

memberikan refleksi dan menyimpulkan kegiatan pembelajaran yang telah 

dilaksanakan pembelajaran yang telah dilaksanakan yaitu dengan memberikan 

penekanan materi pecahan terkait indikator pada siklus II pertemuan I. Guru 

memberikan kesempatan pada siswa untuk bertanya apabila ada kurang jelas. 

Guru memberikan penghargaan kelompok berprestasi sebagai tindak lanjut. 

2) Pertemuan Kedua  

Pada pertemuan ke 2 siklus II materi pecahan adalah tentang penjumlahan 

pecahan. Kegiatan ini diawali dengan berdoa bersama, mengisi daftar hadir siswa 

dan mengkondisikan siswa. 
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Pada kegiatan awal siswa diajak untuk mengingat kembali perkalian1 – 10  

karena perkalian ini adalah modal awal untuk materi pecahan. Dan apabila siswa 

kesulitan dalam menghafal perkalian, siswa diperbolehkan untuk menggunakan 

tabel perkalian. Kegiatan inti pembelajaran Penjumlahan pecahan dengan 

menggunakan Pendekatan Matematika Realistik dilakukan dengan menggunakan 

kembali potongan kertas karton yang sudah diisi nilai-nilai pecahan. Penjumlahan 

pecahan dilakukan dengan menggunakan potongan karton yang dibawa siswa 

setiap kelompok. Untuk mencari jumlah, siswa menyambungkan bagian potongan 

kertas karton masing-masing memanjang keluar sebagai pernyataan penambahan.  

Sebagai kegiatan penutup siswa mengerjakan soal latihan yang diberikan 

oleh guru sesuai dengan indikator pada siklus II Pertemuan 2. Merefleksi dan 

menyimpulkan kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan yaitu dengan 

memberikan penekanan materi pecahan terkait pada indikator siklus II pertemuan 

2, Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk bertanya apabila ada yang 

kurang jelas. Sebagai tindak lanjut guru memberikan Pekerjaan rumah dan 

mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. 

 

3) Pertemuan Ketiga  

Pada pertemuan ke 3 siklus II materi pecahan adalah tentang pengurangan 

pecahan. Kegiatan ini diawali dengan berdoa bersama, mengisi daftar hadir siswa 

dan mengkondisikan siswa. 

Pada kegiatan awal siswa diajak untuk mengingat kembali perkalian1-10  

karena perkalian ini adalah modal awal untuk materi pecahan. Dan apabila siswa 

kesulitan dalam menghafal perkalian, siswa diperbolehkan untuk menggunakan 

tabel perkalian. Kegiatan inti pembelajaran Pengurangan pecahan dengan 

menggunakan Pendekatan Matematika Realistik dilakukan dengan menggunakan 

kembali potongan kertas karton yang sudah diisi nilai-nilai pecahan. Untuk 

mencari selisih, siswa menyambungkan bagian masing-masing memanjang ke 

dalam sebagai pernyataan pengurangan. Selanjutnya, mencari potongan karton 

yang lain sama panjang dengan potongan-potongan tersambung. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Sebagai kegiatan penutup siswa mengerjakan soal latihan yang diberikan 

oleh guru sesuai dengan indikator pada siklus II Pertemuan 3. Merefleksi dan 

menyimpulkan kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan yaitu dengan 

memberikan penekanan materi pecahan terkait pada indikator siklus II pertemuan 

3, Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk bertanya apabila ada yang 

kurang jelas. Sebagai tindak lanjut guru memberikan Pekerjaan rumah. 

Nilai pembelajaran matematika siswa siklus II dapat dilihat pada lampiran. 

Adapun hasilnya terlihat pada tabel 5 sebagai berikut: 

Tabel 5. Prestasi Belajar Matematika Materi Pecahan Siklus II 

Nilai (x)  Frekuensi (f) f(x) Persentase  

60 3 180 16,67 

70 9 630 50,00 

80 4 320 22,22 

90 2 180 11,11 

Jumlah 18 1310 100,00 

Rata-rata 1310 : 18 = 72,77 

Ketuntasan Klasikal 15 : 18 x 100 = 83,33%  
 

Dari tabel prestasi belajar matematika materi pecahan setelah tindakan 

melalui pendekatan Matematika Realistik yang telah diterangkan diatas dapat 

disajikan dalam bentuk grafik 3 sebagai berikut : 
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Grafik 3 : Prestasi Belajar Matematika Materi Pecahan siklus II 
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c. Observasi  

Berdasarkan observasi dilapangan jumlah seluruh siswa 18 anak terdiri 

dari 14 siswa laki-laki dan 4 siswa perempuan. Dari data observasi dapat dilihat 

pada lampiran. Dalam siklus II selama tiga kali pertemuan diperoleh hasil 

observasi sebagai berikut: 

1. Seluruh siswa aktif memperhatikan penjelasan dari guru dan aktif menjawab 

pertanyaan dari guru. 

2. Siswa memiliki rasa ingin tahu serta daya kreativitas yang tinggi.  

3. Siswa aktif melaksanakan tugas-tugas pembelajaran. 

4. Didalam kerja kelompok siswa dapat melakukan kerjasama dengan baik. 

5. Kegiatan guru dalam pembelajaran sudah sesuai dengan rencana pelaksanaan 

pembelajaran. 

6. Guru sudah memberikan informasi secara tepat yaitu menyampaikan tujuan 

pembelajaran.  

7. Guru sudah mengkaitkan pembelajaran dengan dunia nyata sesuai dengan 

pendekatan matematika realistik. 

8. Guru sudah memberikan motivasi kepada siswa yaitu dengan cara 

memberikan pujian ucapan selamat dan lain sebagainya. 

9. Guru sudah melakukan penilaian diakhir pembelajaran.  

10. Berdasarkan catatan khusus, antara lain: (a) guru sudah menggunakan contoh 

benda-benda yang realistik didalam pembelajaran. (b) motivasi guru sudah 

baik sehingga siswa aktif didalam kelompoknnya. 

d. Refleksi 

Hasil analisis dan diskusi balikan terhadap peningkatan prestasi belajar 

matematika melalui pendekatan Matematika Realistik pada siklus II, secara umum 

telah menunjukkan perubahan peningkatan pembelajaran. Kekurangan yang ada 

pada siklus I dapat diatasi. Hal tersebut dapat dilihat sebagai berikut : 

1. Seluruh siswa mengikuti pembelajaran matematika, Berdasarkan hasil tes nilai 

rata-rata matematika siswa siklus II pertemuan pertama yaitu 73, siklus II 

pertemuan kedua yaitu 74, siklus II  pertemuan ketiga yaitu 75. 
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2. Berdasarkan hasil tes pembelajaran matematika, pada siklus II pertemuan 1, 

pertemuan 2 dan pertemuan 3 pembelajaran matematika 15 anak sudah tuntas 

yang berarti 83,33 % ketuntasan klasikal dan sudah memenuhi target indikator 

kinerja sehingga pembelajaran dikatakan berhasil. 

3. Sudah memberikan informasi secara tepat yaitu menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

4. Sudah memberikan motivasi kepada siswa yaitu dengan beberapa kalimat 

pujian, ya, bagus, lanjutkan.  

5. Pembelajaran sudah mengaitkannya dengan masalah yang realistik hal 

tersebut terlihat pada saat siswa melakukan aktivitas memotong kertas 

berwarna menjadi beberapa bagian, selain itu juga menggunakan media benda 

nyata seperti coklat, buah apel.  

6. Motivasi yang dilakukan guru sudah baik sehingga menyebabkan siswa lebih 

aktif, termotivasi mengikuti pembelajaran pada siklus kedua ini. 

Dari hasil penelitian siklus II, maka peneliti mengulas secara cermat 

bahwa dilihat dari nilai rata-rata kelas pembelajaran matematika menggunakan 

pendekatan matematika realistik (PMR) sudah berhasil, tetapi apabila dilihat dari 

Kriteria Ketuntasan Minimal masih ada beberapa siswa yang belum tuntas. 

Berdasarkan hasil refleksi siklus II dan melihat hasil yang diperoleh pada 

pembelajaran matematika siklus 2 menggunakan pendekatan Matematika 

Realistik yang dilaksanakan dengan target 80% siswa mencapai nilai 70 sudah 

terpenuhi. Maka siklus II dapat dikatakan berhasil sehingga tidak perlu 

dilanjutkan pada siklus berikutnya. 

 

D. Deskripsi Hasil Penelitian  

Dalam pengolahan data yang dilaksanakan pada lampiran dapat dideskrip-

sikan sebagai berikut : 

1. Data Prestasi Belajar Matematika Siswa kelas IV Sebelum Tindakan 

Dari daftar nilai yang ada dilampiran diketahui bahwa prestasi belajar 

matematika sebelum tindakan yaitu siswa yang memperoleh nilai 30 adalah 3 

orang, siswa yang mendapat nilai 40 adalah 2 orang, siswa yang mendapat nilai 
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50 adalah 2 orang, siswa yang mendapat nilai 60 adalah 3 orang, siswa yang 

mendapat nilai 70 adalah 7 orang, siswa yang mendapat nilai 80 adalah 1 orang. 

Dengan demikian rata-rata yang diperoleh siswa sebesar 56,66, siswa yang 

mendapat nilai kurang dari KKM sebanyak 55,56 %. Siswa yang mendapat nilai 

diatas KKM sebanyak 8 siswa atau 44,44%. Tabel dan Grafik dapat dilihat pada 

halaman 36-37. 

2. Data Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas IV Siklus I  

Dari nilai yang ada di lampiran dapat diketahui bahwa nilai pembelajaran 

matematika pada siklus I selama 3 pertemuan antara lain: 

a) Pertemuan pertama yaitu siswa yang memperoleh nilai 60 ada 3 siswa. 

Mendapat nilai 70 ada 9 siswa, mendapat nilai 80 adalah 6 siswa. Siswa yang 

mendapat nilai kurang dari KKM sebanyak 3 siswa atau sebanyak 16,67 %. 

Siswa memperoleh nilai diatas KKM yaitu sebanyak 15 siswa atau 83,33%. 

b) Pertemuan kedua yaitu siswa memperoleh nilai 50 adalah 3 siswa, siswa yang 

mendapat nilai 60 adalah 2 siswa, siswa yang memperoleh nilai 70 adalah 8 

siswa, siswa yang memperoleh nilai 80 adalah 5 siswa. Siswa yang 

mendapatkan nilai kurang dari KKM sebanyak 5 siswa atau sebanyak 27,79%. 

Siswa memperoleh nilai diatas KKM adalah 72,21%. 

c) Pertemuan ketiga siswa memperoleh nilai 50 adalah 2 siswa, siswa yang 

memperoleh nilai 60 adalah 3 siswa, siswa yang memperoleh nilai 70 adalah 

10 siswa, siswa yang memperoleh nilai 80 adalah 3 siswa. Siswa yang 

mendpatkan nilai kurang dari KKM adalah 5 siswa atau sebanyak 27,79%. 

Siswa memperoleh nilai diatas KKM adalah 72,21%. 

Nilai rata-rata dari hasil prestasi belajar siswa diperoleh nilai 72,22%, 

siswa yang mendapat nilai di atas KKM 13 siswa (72,22%). Data selengkapnya 

dapat dilihat pada lampiran halaman 93-95. 

3. Data Nilai Pembelajaran Matematika Siswa Kelas IV Siklus II 

Dari nilai yang ada di lampiran dapat diketahui bahwa nilai pembelajaran 

matematika pada siklus II selama 3 pertemuan antara lain: 

a) Pertemuan pertama yaitu siswa yang memperoleh nilai 60 ada 2 siswa. 

Mendapat nilai 70 ada 11 siswa, siswa yang mendapat nilai 80 adalah 3 siswa, 
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siswa yang mendapat nilai 90 adalah 2 siswa. Siswa yang mendapat nilai 

kurang dari KKM sebanyak 2 siswa atau sebanyak 11,11%. Siswa 

memperoleh nilai diatas KKM yaitu sebanyak 16 siswa atau 88,89%. 

b) Pertemuan kedua siswa yang mendapat nilai 60 adalah 2 siswa, siswa yang 

memperoleh nilai 70 adalah 7 siswa, siswa yang memperoleh nilai 80 adalah 7 

siswa, siswa yang mendapat nilai 90 adalah 2 siswa. Siswa yang mendapatkan 

nilai kurang dari KKM sebanyak 2 siswa atau sebanyak 11,11%. Siswa 

memperoleh nilai diatas KKM yaitu sebanyak 16 siswa atau 88,89%. 

c) Pertemuan ketiga siswa yang memperoleh nilai 60 adalah 3 siswa, siswa yang 

memperoleh nilai 70 adalah 6 siswa, siswa yang memperoleh nilai 80 adalah 7 

siswa, siswa yang mendapat nilai 90 adalah 2 siswa. Siswa yang mendapatkan 

nilai kurang dari KKM adalah 3 siswa atau sebanyak 16,67%. Siswa 

memperoleh nilai diatas KKM adalah  15 atau 83,33%. 

Nilai rata-rata dari hasil prestasi belajar siswa diperoleh nilai 83,33% 

siswa yang mendapat nilai di atas KKM 15 siswa (83,33%). Data selengkapnya 

dapat dilihat pada lampiran halaman 96-97. 

 

E. Pembahasan Hasil Penelitian  

Dalam penelitian ini, meningkatnya nilai prestasi belajar matematika 

pokok bahasan pecahan 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 tes prestasi belajar matematika pokok bahasan pecahan terdapat 

perbedaan yang cukup signifikan antara pembelajaran konvensional yang biasa 

dilakukan guru dan pembelajaran yang menggunakan pendekatan matematika 

realistik Pada pembelajaran konvensional siswa pasif, hanya mendengarkan 

penjelasan dari guru, alat peraga terbatas pada buku dan papan tulis. Sedangkan 

pada pembelajaran dengan menggunakan pendekatan matematika realistik siswa 
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lebih aktif, guru hanya sebagai motivator, media pembelajaran yang nyata serta 

berhubungan dengan kehidupan sehari-hari siswa.  

Pendekatan Matematika Realistik dapat mengkongkretkan ide-ide abstrak 

dan dapat membantu siswa yang baru mampu berpikir melalui benda-benda yang 

nyata (kongkret). Beberapa keuntungan menggunakan Pendekatan Matematika 

Realistik antara lain, (1) Melalui penyajian masalah yang kontekstual pemahaman 

konsep siswa meningkat dan bermakna mendorong siswa melek matematika, dan 

memahami keterkaitan Matematika dengan dunia sekitar; (2) Siswa terlibat 

langsung dalam proses doing math 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. 

Menurut Asep Jihad, (2008: 155) pembelajaran matematika yang baik 

antara lain dengan mengaitkan pengalaman konsep sehari-hari ke dalam konsep 

matematika atau sebaliknya mencari pengalaman sehari-hari dari konsep 

matematika, merubah bahasa sehari-hari menjadi bahasa matematika. Hal ini 

berarti bahwa di dalam pembelajaran matematika perlu mengkaitkannya dengan 

kehidupan sehari-hari siswa. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan 

menggunakan Pendekatan Matematika Realistik dapat meningkatkan prestasi 

belajar matematika siswa pokok bahasan pecahan. Sehingga nilai ketuntasan 

klasikal mencapai 83,33%.  
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BAB V 

SIMPULAN IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian ini, pendekatan matematika realistik dalam 

Pembelajaran matematika pokok bahasan pecahan dapat meningkatkan prestasi 

belajar siswa kelas IV SD Negeri 3 Gagaksipat Kecamatan Ngemplak Kabupaten 

Boyolali tahun ajaran 2009/2010. Hal ini dapat dibuktikan dengan data-data 

sebagai berikut: Nilai rata-rata mata pelajaran matematika dengan menggunakan 

pendekatan matematika realistik pada siklus I adalah 68,33 dengan ketuntasan 

klasikal 72,22% dan siklus II adalah 72,77 dengan ketuntasan klasikal 83,33%. 

Kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan pembelajaran dengan 

menggunakan pendekatan matematika realistik adalah sebagai berikut: 

a) Sebagian siswa banyak yang belum hafal perkalian 1-10. 

b) Penerapan pendekatan matematika realistik ini siswa yang berkesulitan belajar 

banyak bergantung dari kepedulian siswa yang berprestasi. 

c) Untuk pelajaran matematika, masih diperlukan berbagai media untuk 

menunjang pembelajaran secara realistik. 

d) Konsentrasi siswa tidak sepenuhnya tertuju pada materi pelajaran. 

 Solusi yang dilakukan dalam meningkatkan prestasi belajar matematika 

pokok bahasan pecahan adalah sebagai berikut: 

Guru berusaha agar siswa aktif di dalam pembelajaran dengan memberikan arahan 

kepada siswa berupa kegiatan-kegiatan pembelajaran.  

a. Guru menginstruksikan pada siswa untuk menggunakan tabel perkalian. 

b. Guru memberikan motivasi pada siswa yang kurang aktif untuk 

mengemukakan pendapatnya. 

c. Guru  menarik perhatian siswa dengan cara memperagakan pembelajaran 

dengan menggunakan media-media yang nyata. 

d. Guru senantiasa memberikan reward kepada siswa yang berprestasi, 

sebaliknya bagi siswa yang bermalas-malasan dalam mengerjakan tugas perlu 

diberi punishmen (hukuman) yang sesuai dengan kesalahan. 
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Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas dengan menggunakan 2 siklus 

tersebut di atas, ternyata hipotesis yang dirumuskan telah terbukti kebenarannya. 

Artinya bahwa ternyata Pembelajaran Matematika dengan menggunakan 

pendekatan matematika realistik dapat meningkatkan prestasi belajar matematika 

siswa kelas IV SDN 3 Gagaksipat Ngemplak Boyolali. Dengan demikian 

penerapan pembelajaran Matematika dengan menggunakan Pendekatan 

Matematika Realistik dapat dilaksanakan untuk meningkatkan Prestasi belajar 

matematika siswa kelas IV SDN 3 Gagaksipat Kecamatan Ngemplak Kabupaten 

Boyolali. 

B. Implikasi 

Penetapan pembelajaran dan prosedur dalam penelitian ini didasarkan 

pada hasil belajar melalui pendekatan Matematika Realistik dalam pembelajaran 

matematika. Model yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model siklus yang 

terdiri dari 2 (dua) siklus. Siklus I dengan indikator pembelajaran matematika 

yaitu (1) mengenal arti pecahan dan mengurutkannya, (2) Menyatakan pecahan 

dalam bentuk pecahan senilai, (3) Menyatakan pecahan dalam bentuk pecahan 

yang paling sederhana, (4) Melakukan operasi penjumlahan berbagai bentuk 

pecahan, (5) Melakukan operasi pengurangan berbagai bentuk pecahan. 

Sedangkan pada siklus kedua dengan indikator (1) Menyatakan pecahan dalam 

bentuk pecahan senilai, (2) Menyatakan pecahan dalam bentuk pecahan yang 

paling sederhana, (3) Melakukan operasi penjumlahan berbagai bentuk pecahan, 

(4) Melakukan operasi pengurangan berbagai bentuk pecahan. Dalam setiap siklus 

terdiri 4 (empat) tahapan kegiatan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi dan 

refleksi. Kegiatan ini dilaksanakan berdaur ulang. 

Sebelum melaksanakan tindakan dalam setiap siklus, perlu perencanaan. 

Perencanaan ini selalu memperhatikan setiap perubahan yang dicapai pada siklus 

sebelumnya terutama pada setiap tindakan yang dapat meningkatkan 

pembelajaran matematika. Hal ini didasarkan pada hasil analisis perkembangan 

dari pertemuan yang satu ke pertemuan yang lain dalam satu siklus pertama 

sampai kedua.  
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Berdasarkan kriteria temuan dan pembahasan hasil penelitian seperti yang 

diuraikan pada bab IV, maka penelitian ini layak digunakan dan dikembangkan 

oleh guru yang mengahadapi masalah sejenis, yang pada umumnya dimiliki oleh 

sebagian besar siswa. Adanya kendala yang dihadapi dalam pembelajaran 

matematika melalui pendekatan matematika realistik harus diatasi semaksimal 

mungkin. Oleh sebab itu, kemampuan, keaktifan, motivasi dan kemauan sangat 

menentukan keberhasilan pembelajaran matematika. 

 

C. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian, maka ada beberapa saran yang dapat 

dipergunakan sebagai bahan pertimbangan uraian penutup skripsi ini antara lain: 

1. Bagi Sekolah  

Hendaknya sekolah mengupayakan pengadaan berbagai alat peraga 

Matematika khususnya dan alat peraga lain pada umumnya, hal ini diharapkan 

lebih menunjang dalam penanaman konsep-konsep Matematika secara lebih 

nyata sekaligus meningkatkan aktivitas belajar siswa dan memberdayakan 

penggunaan media dalam proses pembelajaran Matematika. 

2. Bagi Guru  

Guru hendaknya mengembangkan metode yang bervariasi, memilih metode-

metode yang membuat anak senantiasa terlibat dalam proses pembelajaran 

matematika serta memanfaatkan media yang menarik yang ada di sekolah atau 

membuat media yang sederhana. 

3.   Bagi Siswa  

Siswa hendaknya tidak hanya menerima keterangan dari guru melainkan aktif 

dalam proses pembelajaran, bekerja sama dengan kelompoknya dan 

mengerjakan soal evaluasi yang diberikan guru dengan baik.  

4.  Bagi Orang tua 

Orang tua hendaknya berperan aktif dalam memberikan perhatian dan 

motivasi anaknya. Hal tersebut sangat menentukan keberhasilan pendidikan 

anak mereka. Untuk itu kerja sama dan jalinan kekeluargaan antar orang tua, 
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sekolah dan masyarakat harus selalu terbina. Hal itu perlu dilakukan demi 

keberhasilan prestasi belajar anak. 

5.   Bagi peneliti yang lain 

Disarankan kepada para peneliti bidang pendidikan hendaknya hasil penelitian 

ini dapat dijadikan bahan perbandingan atau masukan untuk melakukuan 

penelitian yang lebih luas. Masalah itu mungkin dapat dijadikan bahan 

penelitian yang mendalam praktis dan aplikatif. Dan juga disarankan ada 

penelitian yang lebih lanjut tentang penggunaan pendekatan matematika 

realistik agar hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pendekatan tersebut 

dapat diatasi, sehingga penggunaan pendekatan matematika realistik benar-

benar memiliki manfaat bagi siswa dan guru sehingga hasil belajar dapat 

mencapai nilai ketuntasan dan kekreatifan yang akan dicapai. 
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