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Tujuan diadakan penelitiaan ini adalah 1) untuk mengetahui keakifan siswa pada 

saat pembelajaran aritmatika sosial yang dilakukan di dalam kelas. 2) untuk mengetahui 

hasil belajar aritmatika siswa melalui pendekatan realistik 3untuk mengetahui ketrampila 

sosial siswa dalam kehidupan sehari-hari. 

Sasaran yang dicapai pada PTK ini adalah keaktifan siswa pada saat metode 

pendekataan relistik ini diterapkan di dalam kelas. 

Model PTK ini menggunakan siklus. Setiap siklus terdiri dari 4 tahap yaitu 

perencanaan (planing) tindakan (action) pengamatan (observasi), dan menganalisis serta 

mengevaluasi (reflection). Penelitiaan ini dilakukan pada siswa kelas III SD 

Muhammadiyah Simo yang siswanya berjumlah 15 siswa. Metode data pada penelitiaan ini 

menggunakan metode (observasion metode), menulis, pengarsipan, dokumentasi dan tes. 

Tehnik  analisis data yang digunakan adalah memilah data, menunjukan data dan 

mengambil kesimpulan atau memberikan bukti. 

Berdasarkan hasil penelitiaan hasil penelitiaan dapat disimpulkan bahwa PTK pada 

siklus pertama menunjukan adanya peningkatan ketifan belajar siswa pada pengenalan 

nilai mata uang sampai 10.000 rupiah, mencapai 75% rata-rata mencapai dan 81,25 pada 

pertemuaan ke 2 sehingga hasil  keaktifan belajar pada siklus I mencapai 78,13%. Hasil ini  

adalah target minimal yang harus dicapai.nilai rata rata hasil belajar 94.03 pada pertemuaa 

1. pada materi ajar menulis nilai mata uang serta menghitung nilai mata uang keaktifan 

siswa mencapai 78,13% atau sekitar 33,13% pada petemuaan 1. Pada siklus ke 2 hasil 

keaktifan belajar siswa pada pertmuan 1 mencapai 96,63 dan pada pertemuan kedua 

mencapai 100%, berdasarkan hasil obserfasi keaktifan siswa belajar pada siklus 2    rata-

rata mencapai 98,23 % 

Proses keaktifan belajar siswa meningkat sekitar 53,23%  menjadi 98,23% dan hasil 

belajar meningkat sekitar 56,75%  pada materi menghitung kembalian uang serta 

menyelesaikan soal cerita pada siklus 2. kesimpulanya keaktifan belajar siswa meningkat  

melalui pendekatan realistik menggunakan uang sebagai media serta metode sosiodrama 

pada pembelajaran matematika pada konsep uang di kelas III SD Muhammadiyah Simo 

tahun ajara 2012/2013. 

Kata kunci :Keaktifan siswa, pendekatan realistik, aritmatika sosial 
 

PENDAHULUAN 

Indonesia telah berpartisipasi dalam program for international student assessment 

(PISA) yang dilaksanakan di tahun 2000. PISA merupakan suatu program penilainaan skala 

internasional yang bertujuaan untuk mengetahui sejauh manaa siswa (berusia 15 tahun) 

bisa menerapkan pengetahuan yang sudah mereka pelajari disekolah. Pembelajaran 

matematika di SD sampai di SMA merupakan sarana yang tepat untuk mempersiapkan 

para siswa agar dapat menggunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi dunia pendidikan 



kita dikejutkan dengan hasil tes dari “Trens in   International Mathematic and Science 

Study (TIMES) yang diselenggarakan oleh International Association for Evolution of 

Educational Achievement (IEA) tahun 2003 dan diumumkan tanggal 14 Desember 2004 

bahwa Indonesia pada kemampuan matematika menduduki peringkat ke 35 dari 45 negara. 

Manusia telah menggunakan matematika sejak adanya catatan tertulis. Matematika 

berkaitan dengan penyelesaian jumlah dan bentuk serta pembahasannya. Pentingnya 

belajar matematika tidak lepas dari perannya dalam segala jenis dimensi kehidupan 

(Suharyanto, Darmono I.S, 2006 : halaman sampul luar). 

Oleh sebab itu, siswa membutuhkan penilaian dari pekerjaannya dan berpikir 

tentang apa yang dapat dilakukan dengan baik dari materi pelajaran  yang masih 

memerlukan bantuan. Untuk membantu dan memandu siswa dalam pemahaman proses 

belajar mengajar guru dapat merefleksikan diri. Ketika siswa telah merefleksikannya 

dalam belajar, mereka siap untuk merancang tujuan baru untuk dirinya sendiri. Guru 

memiliki catatan observasi siswa selama periode refleksi diri untuk membantu penetapan 

tujuan dan memotivasi mereka untuk melakukan pertemuan setiap pencapaian tujuan, agar 

siswa tidak selamanya pasif (Dirjen Dikdasmen, 2003:430). 

Siswa yang aktif dalam pembelajaran matematika akan membuat dirinya lebih 

kreatif sehingga lebih mudah memecahkan masalah matematika. Aktivitas siswa dalam 

pembelajaran sangat banyak, yaitu meliputi aktivitas fisik dan aktivitas psikis. Aktivitas 

fisik meliputi peserta didik giat-aktif dengan anggota badan, membuat sesuatu, bermain 

ataupun bekerja, ia tidak hanya duduk dan mendengarkan, melihat saja hanya pasif. 

Sedangkan aktivitas psikis adalah peserta didik yang daya jiwanya bekerja sebanyak-

banyaknya atau banyak berfungsi dalam rangka pengajaran (Google.RME.com). 

Pendekatan realistik adalah pendekatan matematika yang dipandang sebagai suatu 

kegiatan manusia (dalam Freundenthal, 1990) Pendekatan ini dikembangkan sejak tahun 

1971 oleh sekelompok ahli matematika dari Freudental. Menurut pendekatan ini, kelas 

bukan tempat memindahkan matematika dari guru kepada siswa, melainkan tempat siswa 

menemukan kembali ide dan konsep matematika melalui eksplorasi masalah-masalah 

nyata. Di sini matematika dilihat sebagai kegiatan manusia yang bermula dari pemecahan 

masalah. Karena itu, siswa tidak dipandang sebagai penerima pasif, tetapi diberi 

kesempatan untuk menemukan kembali ide dan konsep matematika di bawah bimbingan 

guru. Proses penemuan kembali ini dikembangkan melalui penjelajahan berbagai persoalan 

dunia nyata (Nyimas Aisyah, 2007:7.1 ).  

Tokoh tokoh yang mengembangkan Realistic Mathematic Education (RME), yang 

pada awalnya terjadi dibelanda, dan digunakan sebagai pendekatan untuk meningkatkan 

mutu pembelajaran matematika, melalui kegiatan yang disebut pematimatikaan. 



pematimatkaan horizontal dimaksud untuk memulai pembelajaran matematika secara 

kontektual yaitu mengaitkan dengan dunia nyata disekitar siswa atau kehidupan sehari hari 

(Gatot Mussetyo,dkk 2008). 

Melihat semua itu, proses PTK memberikan kesempatan pada penulis dan guru  

untuk melakukan sosialisasi dan penerapan pendekatan realistik di SD Muhammadiyah 

Simo. Untuk dapat melaksanakan pembelajaran dengan realistik guna meningkatkan 

keaktifan siswa perlu adanya upaya kongkrit yaitu melalui Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK). 

Secara umum peneliti bertujuan dalam proses belajar mengajar matematika dengan 

menggunakan pendekatan realistik untuk meningkatkan keaktifan siswa SD kelas III dan 

secara khusus penelitian ini bertujuan untuk : 1)  Mengetahui keaktifan siswa dalam 

pembelajaran matematika dengan pendekatan realistik, 2) Mengetahui seajauh mana hasil 

belajara siswa dalam pembelajaran matematika dengan menggunakan pendekatan realistik. 

3) Mengetahui  ketrampilan sosial siswa terhadap kehidupan sehari-hari dengan menerapan 

pendekatan matematika realistik. 

 

LANDASAN TEORI 

 Menurut kamus besar Bahasa Indonesia keaktifan berasal dari kata aktif yang 

berarti giat, bekerja, berusaha. Sedangkan keaktifan sendiri memiliki arti 

kegiatan/kesibukan (Anton M. Moeliyono, 1988:9). 

Belajar aktif ketika mereka secara terus menerus terlibat, baik secara mental atau 

pun secara fisik. pembelajaran aktif melibatkan pembelajaran yang terjadi ketika siswa 

bersemangat, siap secara mental, dan bisa memahami pengalaman yang dialami (Pat 

hollingsworth& Gina Lewis 2008:Viii). 

Belajar aktif merupakan suatu pendekatan dalam pengelolaan sistem pembelajaran 

melalui cara belajar yang aktif menuju kearah belajar mandiri. kemampuan belajar mandiri 

merupakan tujuan akhir dari belajar aktif. Belajar aktif mensyaratkan diberikan umpan 

balik secara terus menerus dari guru kepada siswa yang dilakukan secara obyektif.umpan 

balik itupun juga perludiberikanoleh siswa kepada guru sehingga proses belajar tidak 

bersifat “Teacher centered” (berpusat pada guru) (Surtikanti dan Joko Santoso2008:71-72). 

Belajar menurut konsepsi modern adalah proses perubahan tingkah laku dalam arti 

seluas-luasnya, meliputi: pengamatan, pengenalan, pengertian, pengetahuan, keterampilan, 

perasaan, minat penghargaan sikap” (Cicih Sunarsih, 2007:3). 

Bell-Grendler(Udin.S.Winataputra dkk, 2008:1.5)belajar adalah proses yang 

dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan aneka ragam competencies ( kemampuaan) , 

skills (ketrampilan), and attitudes (sikap) tersebut diperoleh secara bertahap dan 



berkelanjutan mulai dari masa bayi sampai masa tua melalui rangkaian proses belajar 

sepanjang hayat. 

Gagne (dalam Dimyati, Mudjiono, 2006:10) mengatakan “belajar merupakan 

kegiatan yang kompleks. Hasil belajar berupa kapabilitas. Setelah belajar orang memiliki 

keterampilan, pengetahuan sikap dan nilai. Timbulnya kapabilitas tersebut adalah dari : (i) 

stimulus yang berasal dari lingkungan dan (ii) proses kognitif yang dilakukan oleh 

pebelajar”. Dengan demikian belajar adalah seperangkat proses kognitif yang mengubah 

sifat stimulasi lingkungan, melewati pengolahan informasi menjadi kapabilitas baru. 

Setelah melakukan kegiatan belajar mengajar matematika diharapkan menemukan 

ciri-ciri belajar melalui perubahan-perubahan perilaku. Udin.S.winataputra,( 2008:1.9) 

mendefinisikan beberapa ciri belajar yaitu : 1)belajar harus memungkinkan terjadi 

perubahan prilaku pada diri individu, 2)perubahan itu harus merupakan buah dari 

pengalaman,dan 3) perubahan tersebut relatif menetap.  

Tujuan belajar menurut Idris Shaffat (2009:6-7)sangat terkait dengan kemampuan 

kognitif, afektif dan psikomotorik di atas, yaitu :  

Pertama, untuk mendapatkan pengetahuan (acquiring knowledge). Tujuan belajar 

untuk mendapatkan pengetahuan biasanya ditandai dengan kemampuan berpikir, karena 

antara pengetahuan dan kemampuan berpikir merupakan dua hal yang tidak dapat 

dipisahkan.  

Kedua, penanaman konsep dan keterampilan. Penanaman konsep atau 

merumuskan konsep memerlukan keterampilan baik yang bersifat jasmani maupun yang 

bersifat rohani. Keterampilan jasmani menitikberatkan pada keterampilan gerak seseorang 

yang sedang belajar, mengarah pada hal-hal teknis dan pengulangan, sedang keterampilan 

rohani menyangkut persoalan-persoalan penghayatan, keterampilan berpikir, kreatifitas 

untuk menyelesaikan dan merumuskan masalah atau konsep. 

Ketiga, pembentukan sikap. Pembentukan sikap mental dan perilaku peserta didik 

tidak terlepas dari penanaman nilai-nilai (transfer of values). Dalam hal ini peran tenaga 

pengajar (guru/dosen) tidak sekedar sebagai pihak yang mentransfer pengetahuan (transfer 

of knowledge) tetapi sebagai pendidik yang akan memindah nilai-nilai itu kepada para 

peserta didiknya. 

(Dimyati dan Mudjiono, 2006: 42-49) mengemukakan “beberapa prinsip yang 

relatif berlaku umum yang dapat kita pakai dalam upaya pembelajaran, baik bagi siswa 

yang perlu meningkatkan upaya belajarnya maupun bagi guru dalam upaya meningkatkan 

mengajarnya”. Prinsip-prinsip itu berkaitan dengan perhatian dan motivasi, keaktifan, 

keterlibatan langsung/berpengalaman, pengulangan, tantangan, balikan dan penguatan serta 

perbedaan individual. 



Menurut Johnson dan Rising (1972) dalam Dadan Handana, 2008:8“matematika 

adalah pola berpikir, pola mengorganisasikan pembuktian yang logis”. 

Setelah melakukan kegiatan belajar perlu mengenalkan arti dari kata matematika, 

namun apa yang dimaksud dengan matematika itu? Matematika menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia memiliki arti “ilmu tentang bilangan-bilangan, hubungan antara bilangan 

dan prosedur operasional yang digunakan dalam penyelesaian masalah mengenai bilangan” 

(Anton M. Moeliyono, 1988:566). 

Nyimas Aisyah, (2007:9.19-9.20)  menyatakan bahwa “pembelajaran matematika 

tidaklah sama maknanya dengan mengajar matematika”. Para ahli psikologi dan 

pendidikan memberikan batasan mengajar yang berbeda-beda rumusannya. Perbedaan 

tersebut disebabkan oleh perbedaan titik pandang terhadap makna mengajar. Pandangan 

pertama melihatnya dari segi pelakunya, yaitu pengajarnya. Atas pandangan ini, mengajar 

diartikan menyampaikan ilmu pengetahuan (bahan ajar) kepada siswa atau peserta didik. 

Batasan ini telah lama dianut para pendidik dari jenjang pendidikan dasar sampai dengan 

pendidikan tinggi. 

Hakikat pendekatan dalam pembelajaran menurut beberapa pakar pembelajaran 

antara lain:  

“Pendekatan pembelajaran adalah suatu strategi (siasat) dalam mengajar yang 

digunakan untuk memaksimalkan hasil pembelajaran. Pendekatan pembelajaran 

merupakan strategi yang digunakan dalam upaya menciptakan berlangsungnya proses 

pembelajaran dalam situasi, kondisi dan lingkungan belajar yang kondusif dengan menitik 

beratkan pada salah satu sasaran yang ingin dicapai”  (Dadang Garnida, 2008:14). 

Pendekatan adalah “arah atau hal yang kita ambil untuk menuju sesuatu sasaran (to 

come near to in any sense)”. Dalam pengertian yang lebih luas pendekatan juga diartikan 

sebagai yang berarti “penggunaan strategi yang dipilih untuk mencapai tujuan tertentu” 

(Dadang Garnida, 2008:14). 

“Pendekatan realistis adalah salah satu pendekatan yang sesuai dengan kurikulum 

berbasis kompetensi”. “Pendekatan itu berorientasi pada pematematisasian pengalaman 

sehari-hari dengan kata lain pendekatan realistis berbasis pada teori Realistic Mathematic 

Education (RME)”(Nyimas Aisyah, 2007 : 7.3).   

RME dikembangkan di Belanda sejak tiga puluh delapan tahun yang lalu (sejak 

tahun 1970) oleh institute freudental. “Filosofi RME mengacu pada pendapat freudamental 

yang mengatakan bahwa matematika harus dikaitkan dengan realita dan matematika 

merupakan aktivitas manusia". “RME merupakan teori pendidikan matematika yang 

menjembatani pengalaman sehari-hari dengan matematika perlu dekat dengan anak dan 

relevan dengan kehidupan sehari-hari. Matematika sebagai aktivitas manusia maksudnya, 



manusia harus diberi kesempatan untuk menentukan kembali ide dan konsep matematika 

dengan bimbingan orang dewasa. Upaya ini dilakukan melalui pejelajahan berbagai situasi 

dan masalah-masalah realistik. “Realistik dalam hal ini dimaksudkan tidak hanya mengacu 

pada realistik tetapi sesuatu yang dapat dibayangan siswa” (Nyimas Aisyah, 2007 : 7.3). 

 

METODE PENELITIAN  

 Penelitian ini dilakukan di SD Muhammadiyah Simo Boyolali, tentang peningkatan 

keaktifan di kelas melalui pendekatan realistik. Sekolah ini merupakan satu-satu SD 

Muhammadiyah di Kecamatan Simo. Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei hingga bulan 

Agustus 2012.  

Berdasarkan masalah dalam penelitian yang lebih menekankan pada perbaikan 

proses pembelajaran di kelas untuk meningkatkan kekatifan , maka jenis penelitian ini 

adalah Penelitian Tindakan Kelas.  

Data penelitian yang dikumpulkan berupa informasi tentang keaktifan belajar siswa 

serta kemampuan guru dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran dan 

mengobservasi ketika pembelajaran sedang berlangsung. Data penelitian itu dikumpulkan 

dari berbagai sumber yang meliputi dokumen atau arsip yang berupa hasil belajar siswa 

sebelum penelitian, deskripsi umum keaktifan siswa sebelum penelitian, hasil test sesudah 

penelitian, foto kegiatan siswa di kelas, lembar observasi siswa dan lembar catatan 

lapangan. 

Penelitian tindakan kelas  ini dilakukan pada siswa kelas III SD Muhammadiyah 

Simo Tahun ajaran 2012/2013 yang mengalami penurunan dalam keaktifan untuk belajar 

khususnya pada mata pelajaran matematika. Siswa kelas III ini terdiri dari 10 siswa 

perempuan dan  5 siswa laki-laki. Pada dasarnya mereka dari latar belakang yang berbeda-

beda tapi sebagian besar dari mereka adalah siswa dari golongan menengah ke atas. Dari 8 

siswa ini kesemuanya adalah anak yang normal, tidak cacat dalam artian tidak ada anak 

ABK (Anak Berkebutuhan Khusus). Subjek penelitian ini sekaligus sebagai sampel dari 

PTK, karena dalam PTK sampelnya adalah seluruh anggota dari subjek penelitian. 

Fungsi data dalam  penelitian  tindakan adalah sebagai landasan refleksi. Data 

dalam penelitian ini dikumpulkan oleh peneliti melalui observasi, wawancara, catatan 

lapangan, dan dokumentasi. 

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif untuk 

mengolah data nilai yang berupa kemampuan matematika yang dianalisis dengan 

pencapaian persentase. Hal ini dimaksudkan bahwa siswa dikatakan mampu menguasai 

materi jika mencapai tingkat penguasaan 75 atau lebih, serta tingkat keaktifan siswa dapat 

mencapai 75% atau lebih. 



Teknik ini dilakukan secara bersamaan yang terdiri 3 alur yaitu : reduksi data, 

penyajian data dan penarikan simpulan atau verifikasi. Proses reduksi ini meliputi proses 

pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang 

muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Kegiatan ini mulai dilakukan setiap ada 

tindakan yang dilaksanakan. 

Penyajian data dilakukan dalam rangka pemahaman terhadap sekumpulan 

informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Sedangkan 

penarikan simpulan dilakukan secara bertahap untuk memperoleh derajat kepercayaan 

yang tinggi. Dengan demikian langkah analisis data kualitatif dalam penelitian tindakan ini 

dilakukan semenjak tindakan-tindakan dilaksanakan. 

Berdasarkan temuan di kelas, maka peneliti berusaha meningkatkan keaktifan 

belajar matematika kelas III dengan penanaman konsep melalui pendekatan realistik dan 

menghubungkan dengan konsep lain yang telah dikuasai oleh siswa. Sehubungan degan hal 

tersebut maka diduga yang paling telah adalah menggunakan media “uang” dalam 

menjelaskan konsep mengenal, menghitung nilai tukar uang sampai dengan sepuluh ribu 

rupiah. dan bermain dengan menafsirkan jumlah harga dari sejenis barang ke sekelompok.  

Prosedur penelitian tindakan kelas ini terdiri dari siklus-siklus. Tiap siklus 

dilaksanakan sesuai dengan perubahan yang dicapai, seperti yang telah didesain. Untuk 

mengetahui rendahnya prestasi belajar matematika siswa kelas III SD Muhammadiyah 

Simo diadakan observasi terhadap kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru.  

Secara rinci prosedur penelitian tindakan kelas ini dapat dijalankan dalam tahap-

tahap tindakan kelas sebagai berikut: perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, 

refleksi.  

 

HASIL PENELITIAN  

Sekolah  yang  sebagai penelitian adalah SD Muhammadiyah Simo yang terletak di 

Ngreni, Desa Simo, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali, sekolahan ini sudah memiliki 

Nomor Setatistik Sekolah (NSS) 10203913035 dan NPSN : 20308742 merupakan satu 

satunya SD Muhammadiyah di Kecamatan Simo dibawah naungan Pimpinan Cabang 

Muhammadiyah Simo. Sekolah ini berdiri pada tanggal  6 juni 1951, berdasarkan piagam 

pendirian Departemen Agama Republik Indonesia No I/24/6596 dan Surat Keputusan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 24 Juli 1974 No 

:23628/MPK/74. dengan nama Madrasah Ibtidaiyah dan berubah menjadi SD 

Muhammadiyah berdasarkan hasil muyawarah Pimpinan Cabang Simo pada tanggal 1 

Desember 1974 kemudian yang ketiga mulai 1 April 1990 berstatus terdaftar sampai 



dengan tahun 2008. Semenjak tahun 2009 SD Muhammadiyah memperoleh akreditasi 

dengan nilai “B” sampai sekarang. 

SD Muahmmadiyah Simo mempunyai 13 guru yang terdiri dari 1 kepala sekolah, 6 

guru kelas, 1 guru penjaskes, 4 guru mata pelajaran pendidikan agama Islam, dan 1 guru 

mata pelajaran bahasa inggris dan bahasa Arab. Adapun kepala sekolah yang bertatus PNS 

membawahi 2 sekolah yang satu yang difinitif  itu SK Dinas ditugaskan sebagai Kepala 

Sekolah SDN Lemahbag sedangkan SK dari yayasan Muhammadiyah ditugaskan sebagai 

kepala sekolah SD Muhammadiyah, sehingga beliau tidak bisa hadir setiap hari  di SD 

Muhammadiyah, untuk itu sementara  memperlancar segala keperluan dan administrsi 

sekolah diserahkan kepada wakil kepala sekolah. 

Siswa SD Muhammadiyah yang dijadikan sobyek penelitian adalah kelas III 

dengan jumlah siswa 15 terdiri dari 5 laki-laki dan 10 perempuan. Kurikulum yang 

digunakan adalah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) jumlah jam pelajaran 

matematika kelas III dalam satu minggu 5 jam dimana setiap jam 35 menit 

Karakter dari siswa kelas III yang dijadikan obyek penelitian pada umumnya 

memilliki   keaktifan dalam pembelajaran yang kurang diantaranya mengerjakan  soal, 

memgerjakan dipapan tulis, keaktifan bertanya.selain itu kurangnya perhaian siswa 

sewaktu pembelajran berlangsung, banyak siswa yang terlihat malas-malasan dalam 

mengikuti pelajaran khususnya matematika. 

Berdasarkan pengalaman guru mengajar dan observasi awal yang dilakuan peneliti 

pada saat pembelajaran berlangsung di kelas III, maka dialog pertama menhasilakan 

kesimpulan : (1) keaktifan belajar siswa perlu dilaksanakan karena hal ini bermuara pada 

peningkatan hasil belajar siswa.(2) perlu didentifikasi masalah-masalah yang diduga 

menjadi penghambat keaktifan siswa dan alternatis solusinya dalam meningkatkan belajar 

siswa. 

Berdasarkan pengalaman guru mengajar seta hasil observasi pembelajaran 

matematika dapat diketahui bahwa masalah dikelas  perlu  segera diatasi dalam 

meningkatkan keaktifan siswa adalah : (1) keakifan siswa dalam bertanya,(2) keaktifan 

dalam bertanya,(3) keaktifan dalam mengemukakan pendapat (4) keaktifan mengerjakan 

soal,(5) kekatifan dalam mengrjakan soal kedepan kelas/ di papan tulis 

Data yang diperoleh melalui observasi dikumpulkan dianalisi. Berdasarkan hasil 

observasi yang dilakukan selama proses pelaksanaan tindakan. Untuk siklus pertama pada 

pertemuan ke-1 tingkat keaktifannya belum menunjukkan hasil yang maksimal yang 

mencapai 75%, hasil ini sebenarnya target minimal yang harus dicapai yaitu 85%. Namun 

pada hasil belajarnya pada materi mengenal nilai uang sampai dengan 10.000 rupiah 



menunjukkan hasil yang maksimal yaitu rata-rata 94,81 untuk soal pertama dan 91,25 

untuk soal kedua. 

Hasil analisis data dan diskusi balikan terhadap pelaksanaan pembelajaran melalui 

pendekatan realistik dengan menggunakan media uang dan metode sosiodrama pada Siklus 

II, secara umum telah menunjukkan perubahan yang signifikan khususnya pada tingkat 

keaktifan belajarnya meningkat. Mereka lebih banyak aktif, lebih berinisiatif dan kreatif. 

dengan partisipasi siswa dalam pembelajaran yang semakin meningkat, suasana kelas pun 

menjadi hidup dan lebih menyenangkan. 

Dari analisis observasi keaktifan siswa pada Siklus II ini diketahui bahwa pada 

pertemuan pertama mengalami peningkatan 9,38% menjadi 90,63% sedangkan hasil 

belajarnya rata-rata meningkat 0,31 menjadi 92,19 dibanding Siklus I pada pertemuan yang 

ke-2 pertemuan kedua hasil observasi keaktifan siswa mencapai 100 % atau meningkat 

3,12% dan penguasaan materi mengalami peningkatan rata-rata menjadi 93,75 atau 

meningkat rata-rata 1,56. 

Dari penelitian ini pembelajaran dikatakan berhasil apabila tingkat keaktifan lebih 

dari 75% dan tingkat penguasaan materi rata-rata lebih dari 75 diperoleh pada masing-

masing pertemuan, maka pembelajaran melalui pendekatan realistik dengan menggunakan 

media uang pada Siklus I dan Siklus II pada pertemuan ke-1 tingkat keaktifan siswa belum 

dikatakan berhasil, pada Siklus II pada pertemuan ke-2 tingkat keaktifan siswa dikatakan 

berhasil dengan menggunakan metode sosiodrama . 

Sehingga oleh penelitian tidak perlu dilanjutkan pada Siklus berikutnya. Namun 

guru harus terus melaksanakan bimbingan belajar untuk mempertahankan pada keaktifan 

dan partisipasi serta suasana dalam kelas sebagai tindak lanjut. 

Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis data yang ada dapat dilihat adanya 

peningkatan keaktifan belajar siswa yang dilakukan melalui pendekatan realistik dengan 

menggunakan media uang dan metode sosiodrama pada siswa kelas III SD 

Muhammadiyah Simo Kabupaten Boyolali. Peningkatan aktivitas siswa dalam 

pembelajaran matematika antara lain: 

1. Siswa lebih senang melakukan aktivitas sebagai penjual 

2. Siswa lebih aktif melakukan aktivitas sebagai pembeli 

3. Siswa lebih aktif menyelesaikan soal dengan kelompok dari pada individu. 

4. Siswa lebih aktif menyelesaikan soal dengan media langsung (uang) dari pada sekedar 

lembar evaluasi pada umumnya. 

5. Siswa lebih aktif menjawab pertanyaan guru 

6. Rasa ingin tahu dan keberanian siswa untuk bertanya semakin meningkat. 



Sedangkan peningkatan keaktifan siswa selama pembelajaran dapat dilihat dengan 

adanya hasil yang meningkat bila dibandingkan dengan kondisi awal. Hasil peningkatan 

keaktifan belajar tersebut merupakan standar target yang dicapai yaitu rata-rata di atas 75% 

dan hasil belajar yang dicapai rata-rata di atas nilai 90. Seperti pada siklus I dan siklus II 

pertemuan ke-1 dengan menerapkan media uang serta pada siklus II pertemuan ke-2 yang 

menggunakan media uang dengan disertai metode sosiodrama melalui pendekatan realistik 

pada pembelajaran matematika diperoleh data hasil observasi. 

Setelah tindakan demi tindakan dilakukan sesuai dengan prosedur penelitian yang 

ada dapat dikemukakan hasilnya. Hasil penelitian pada dasarnya merupakan jawaban atas 

permasalahan yang telah dikemukakan. Sebagaimana telah dipaparkan pada deskripsi 

permasalahan penelitian yang terletak pada siklus I yaitu siswa kurang aktif mengajukan 

pertanyaan kepada guru, jika mengalami kesulitan dan menumbuhkan kepercayan siswa 

kepada diri sendiri. Dari permasalahan tersebut peneliti perlu menindaklanjuti pada 

pertemuan ke-2 dengan cara : (1) guru memberikan pertanyaan dengan cara mencongak. 

(2) guru memberi motivasi berupa nilai tambahan apabila ada siswa yang berani menjawab 

pertanyaan dengan cara menuliskan jawaban di papan tulis. Kemudian pada siklus II 

deskripsi permasalahan yang muncul yaitu tidak dapat menemukan jawaban yang berbeda 

dengan teman lainnya dan menghargai perbedaan pendapat teman. Dari permasalahan 

tersebut peneliti menindaklanjuti dengan cara (1) guru memberikan contoh cara penulisan 

nilai mata uang misalnya mata uang 1000 rupiah bisaa ditulis dengan cara (i) seribu rupiah 

(ii) Rp 1.000,00. (2) guru memberikan contoh cara menyelesaiakan soal cerita yang 

berbeda misalnya siswa boleh menjawab dengan cara langsung dan siswa boleh juga 

menjawabnya dengan cara mencari sesuai dengan petunjuk dari guru pada lembar jawaban. 

Berdasarkan hasil observasi di atas, maka yang dilakukan sebelum tindakan 

penelitian dapat diketahui tingkat keaktifan siswa yang terendah pada siklus I pertemuan 

ke-1 sebesar 75% dan tingkat keaktifan siswa berturut-turut sampai penelitian berakhir 

yaitu pada siklus II pertemuan ke-2 yaitu 87,50%. 

 

KESIMPULAN  

Hasil penelitian tindakan kelas pada siklus 1 menunjukkan adanya peningkatan 

keaktifan belajar siswa pada materi mengenal nilai mata uang sampai dengan Rp 10.000,00 

yang mencapai 75%. Hasil ini sebenarnya target minimal yang harus dicapai yaitu 75%, 

sedangkan hasil belajarnya memiliki rata-rata 96,4 pada pertemuan ke-1. Untuk materi 

menuliskan cara menyatakan nilai mata uang rupiah serta menghitung sekelompok mata 

uang yang beragam nilainya tingkat keaktifannya mencapai 81,25% atau naik 6,25% pada 

pertemuan pertama, sedangkan hasil belajarnya turun rata-rata 2,155 menjadi  91,875. 



Untuk materi mengenal kesetaraan nilai mata uang dengan berbagai satuan uang lainnya 

meningkat 3,13 % menjadi 90,64% pada pertemuan pertama. Untuk hasil belajarnya rata-

rata meningkat 0,31 menjadi 92,19. Prosentase keaktifan belajar siswa mengalami 

peningkatan 13,12 % menjadi 87,50% sedangkan hasil belajarnya mengalami peningkatan 

1,56  menjadi 93,75 pada materi menghitung uang kembalian dari harga barang yang telah 

dibelinya serta menyelesaikan soal cerita pada siklus II pertemuan ke-2. Secara 

keseluruhan nilai keaktifan siswa naik dari kondisi awal 75% setelah melalui dua sikus 

mengalami peningkatan sebesar 25%,menjadi 100% sedangkan hasil belajar siswa 

mengalami fluktuasi yang disebabkan karena perbedaan tingkat kompleksitas materi tiap 

siklus. Dengan demikian dapat diajukan suatu rekomendasi bahwa terjadi peningkatan 

keaktifan belajar siswa melalui pendekatan realistik dengan menggunakan media uang 

serta metode sosiodrama pada pada pembelajaran matematika kelas III SD Muhammadiyah 

Simo Tahun 2012/2013. 

 

SARAN  

1. Bagi Guru 

Dalam penyajian masalah pembelajaran matematika melalui pendekatan realistik pada 

aritmatika sosial unuk meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar  dan perlu 

mempersiapkan secara cermat perangkat pendukung pembelajaran serta fasilitas belajar 

yang diperlukan, karena sangat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pembelajaran 

yang pada akhirnya berpengaruh pada keaktifan siswa. 

2. Bagi Siswa 

Hendaknya ikut berperan aktif dalam proses pembelajaran, selalu mengerjakan tugas-

tugas yang diberikan guru, dan meningkatkan usaha belajar sehingga dapat 

memperoleh hasil belajar yang memuaskan. 

3. Bagi Kepala Sekolah 

Hendaknya mengupayakan pengadaan berbagai media pembelajaran matematika untuk 

kelas rendah, baik bantuan maupun swadaya sekolah, sehingga lebih menunjang dalam 

penanaman konsep-konsep matematika secara lebih nyata sekaligus meningkatkan 

belajar siswa . 

4. Bagi Orang Tua 

Peran serta orang tua dalam meningkatkan keaktifan belajar siswa sangat diperlukan, 

apapun usaha guru tidak akan berhasil secara optimal apabila tidak ada bimbingan 

orang tua di rumah, masukan informasi tentang kemajuan dan kekurangan siswa yang 

bersangkutan. Oleh karena peran serta orang tua sangatlah diperlukan guna menunjang 



keberhasilan pendidikan anak. Untuk itu kerja sama dan jalinan kekeluargaan antara 

orang tua dan sekolah harus selalu dibina 
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