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PENERAPAN PENDEKATAN MATEMATIKA REALISTIK 
UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMECAHKAN 
MASALAH LUAS BANGUN DATAR BAGI SISWA KELAS V 

MIM 2 GADEN TAHUN AJARAN 2012/2013 
 

Oleh ; 
Siti Khotijah 

Program Studi S-1  PGSD Universitas Muhammadiyah Surakarta 

Abstraksi 

Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) Meningkatkan kemampuan memecahkan 
masalah luas bangun datar melalui penerapan pendekatan matematika realistik 
(PMR) bagi  siswa kelas V MIM Gaden 2 kecamatan Trucuk kabupaten Klaten 
(2) Mendiskripsikan hambatan-hambatan penerapan penedakatan matematika 
realistik dalam meningkatkan kemampuan memecahkan masalah luas bangun 
datar (3) Mendiskripsikan pelaksanaan pembelajaran matematika dengan 
penedakatan matematika realistik. Bentuk penelitian dalam skripsi ini 
menggunakan rancangan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan model 2 (dua) 
siklus. Setiap siklus terdiri dari 4 (empat ) tahap yaitu; rencana, tindakan, 
observasi, dan refleksi. Subyek penelitian adalah siswa kelas V MIM Gaden 2 
Tahun Ajaran 2010/2011 sebanyak 12 siswa. Penelitian. Teknik pengumpulan 
data menggunakan dokumentasi, teknik tes, teknik angket, teknik observasi, dan 
tes hasil belajar. Teknik analisis data dalam penelitian menggunakan analisis 
model interatif (Milles dan Hubberman, 2000). Kegiatan pokok analisis model ini 
meliputi antara lain (1)Reduksi data(2)Penyajian data(3)Menarik kesimpulan atau 
verikasi data. Penggunaan  pendekatan matematika realistik dapat meningkatkan 
kemampuan  memecahkan masalah luas bangun datar bagi siswa kelas V MIM 
Gaden 2 Tahun ajaran 2012/2013. Hasil penerapan PMR sebelum tindakan dan 
setelah dilakukannya tindakan mengalami beberapa peningkatan diantaranya; nilai 
rata-rata kelas secara klasikal 55 setelah seslesai tindakan dilakukan nilai rata-rata 
mencapai 81,67, sebelum tindakan dilakukan  hanya 4 (empat) anak yang 
tergolong  mampu  (33,33 %), setelah tindakan dilakukan meningkat menjadi 
enam  anak (50 %) tergolong mampu, dan yang tergolong kategori sangat  mampu 
ada enam anak ( 50 %), walaupun dalam ketuntasan belajar masih ada satu anak ( 
8,33%)  nilainya dibawah KKM, namun ketuntasan belajar secara klasikal 
mencapai sebelas anak (91,67 %).  

Kata kunci : PMR, Kemampuan memecahkan luas bangun datar. 
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A. PENDAHULUAN 
 

Mata Pelajaran matematika yang banyak mempelajari tentang konsep - 

konsep   menimbulkan kesulitan tersendiri dalam proses belajar mengajar baik itu 

dialami oleh guru selaku penyampai  materi atau peserta didik sebagai subjek 

penerima materi pelajaran, karena konsep itu bersifat abstrak. Di dalam teorema 

kekontrasan dan variasi ( Contras and Variation Theorem) dikemukakan bahwa 

suatu konsep Matematika akan mudah dipahami  oleh siswa apabila konsep itu 

dikontraskan dengan konsep-konsep lain. (Nyimas Aisyah, 2007: 110).Adapun 

permasalahan yang muncul pada siswa kelas V di MIM Gaden 02, Trucuk, Klaten  

dapat diidentifikasikan  sebagai berikut : (1). Dikarenakan Pendekatan 

pembelajaran yang dilakukan guru tidak mampu mengoptimalkan kemampuan 

siswa secara baik, (2). Dalam proses pembelajaran guru kurang maksimal 

menghadirkan model/ contoh. (3). Pada umumnya guru jarang memberikan dan 

mengarahkan masalah kontekstual kepada siswa, cenderung cepat dalam 

menerangkan materi pelajaran, sehingga menyebabkan kurangnya siswa dalam 

menemukan topik permasalahan.  (4). Siswa belum mampu mengkontrusi 

pengetahuannya dengan keterampilan baru, sehingga sulit mengerjakan masalah 

dengan menggunakan pengalaman yang dimilikinya. (5). Guru enggan 

menciptakan masyarakat belajar ( diskusi kelompok) kepada siswanya. (6). Siswa 

jarang diberi kesempatan untuk menyelesaikan masalah dengan cara/strategi siswa 

sendiri. (7) Cara merefleksi pembelajaran jarang melibatkan peran siswa, masih 

didominasi guru,serta cara evaluasi  guru  kurang persiapan. Dari permasalahan 

tersebut mengakibatkan kemampuan siswa kelas V MIM Gaden 2 dalam 

memecahkan masalah yang berkaitan dengan luas bangun datar menjadi kurang. 

Sebelum dilakukan tindakan diperoleh data kemampuan siswa dalam menghitung 

luas bangun datar sebagai berikut; dari 12 siswa , delapan anak (66,67%) 

memperoleh nilai 40-59, tiga anak (25%) pada rentang nilai 60 - 79, serta seorang 

anak (8,33%) mendapatkan nilai 80 yang merupakan nilai tertinggi. Dalam 

menyelesaikan permasalahan ini maka penulis sebagai guru matematika MIM  

Gaden 02, Trucuk, Klaten memilih pendekatan yang dianggap sesuai dengan 
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materi yang diajarkan dengan harapan untuk meningkatkan  kemampuan 

memecahkan masalah luas bangun datar dan meningkatkan hasil belajar siswa. 

Salah satunya pembelajaran matematika yang berorientasi pada matematisasi 

pengalaman sehari-hari (mathematize of everyday experience) dan menerapkan 

matematika dalam kehidupan sehari-hari adalah pembelajaran dengan Pendekatan 

Matematika Realistik (PMR).  

Pendekatan Matematika Realistik(Realistic Mathematics Education) 

diketahui sebagai pendekatan yang telah berhasil yang dikembangkan sejak 

tahun1971 oleh sekelompok ahli matematika dari FreudenthalInstute. Utrecht 

Universitydi NederlandsNegeri Belanda.Pengertian pendekatan realistik menurut 

Sofyan, (2007: 28) adalah sebuah pendekatan pendidikan yang berusaha 

menempatkan pendidikan pada hakiki dasar pendidikan itu sendiri.Menurut 

Sudarman Benu, (2000: 405) pendekatan realistik adalah pendekatan yang 

menggunakan masalah situasi dunia nyata atau suatu konsep sebagai titik tolak 

dalam belajar matematika. Dalam pendekatan PMR matematika dilihat sebagai 

kegiatan manusia yang bermula dari pemecahan masalah.  Karena itu, siswa tidak 

dipandang sebagai penerima pasif, tetapi harus diberi kesempatan untuk 

menemukan kembali ide dan konsep di bawah bimbingan guru. Penekanan 

pendekatan ini adalah sebuah pendekatan belajar yang membantu siswa melihat 

makna dari pelajaran mereka di sekolah melalui hubungan antara pelajaran 

tersebut dengan konteks kehidupan sehari-hari, hubungan yang bermakna, 

pekerjaan yang berarti, belajar dengan kemandirian, mengkontruksi 

pengetahuaanya sendiri.(Nyimas Aisyah, 2007 : 73). 

Masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : Apakah penerapan 

pendekatan matematika realistik dapat meningkatkan kemampuan memecahkan 

masalah luas bangun datar trapesium dan layang-layangbagi siswa kelas V MIM  

Gaden 02 pada Tahun Ajaran 2012/2013?  

Tujuan penelitian ini adalah  untuk mengetahuiapakah penerapan 

pendekatan matematika  realistik dapat  meningkatkan kemampuan memecahkan 

masalah luas bangun datar trapesium dan layang- layang bagi siswa  kelas V MIM  

Gaden 02 pada Tahun Ajaran 2012/2013.  
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Dengan penerapan penedekatan matematika realistik dapat meningkatkan 

kemampuan siswa dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan luas 

bangun datar. 

 

B. METODE PENELITIAN   

Tempat yang digunakan dalam penelitian di  sekolahMIM Gaden 2 

kecamatan trucuk kabupaten Klaten,  waktu penelitian pada bulan September s/d 

Oktober 2012  Semester Gasal Tahun Pelajaran 2012/2013. 

Subyek penerimatindakandalam penelitian ini adalah siswa kelas V MIM 

Gaden 02 yang berjumlah 12 siswa terdiri dari 4 (empat) anak siswa laki-laki dan 

8 (delapan)  anak siswa perempuan. Subyek pemberi tindakan adalah penulis 

sendiri, sedangkan sebagai subyek pengamat adalah peneliti berkolaborasi dengan  

observer (guru lain/teman sejawat) dan supervisor ( Kepala Sekolah ) yang  

membantu  dalam perencanaan dan pengumpulan data. 

Datayang digunakan dalam penelitian ini adalah ; (1). data kualitatif yang 

diperoleh dari dokumen rencana pembelajaran dan lembar observasi (hasil 

pengamatan yang dilakukan oleh observer dan supervisor) mengenai interaksi 

guru dengan siswa, siswadengan siswa, siswa dengan media pembelajaran. (2). 

data kuantitatif yang diperoleh dari data  hasil tes siswa kelas V MIM  Gaden 2 

sebelum dan sesudah dilakukan tindakan.Sumber data utama adalah siswa sebagai 

kumpulan individu atau kelompok karena merekalah yang secara logis dan 

tradisional akan menampilkan perubahan yang terjadi karena penerapan 

tindakan.Sumber data yang lain adalah teman sejawat yang bertindak sebagai 

observer (Siti Rohanah, S.Pd.) dan Kepala Sekolah ( Yadi, S.Ag.), serta  penulis 

sendiri selaku peneliti. 

Jenis instrumen yang digunakan dalam penelitian, diantaranya : tes, 

angket/kuesioner, wawancara, observasi, dokumentasi. Teknik yang digunakan 

dalam pengumpulan data adalah teknik tringulasi.Triangulasiadalah pemeriksaan 

keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk 

keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data itu (Lexy J, Moleong, 2001 : 

178). 
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Dalam penelitian ini mekanisme kerjanya dilakukan melalui dua siklus, 

tiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu, (1).perencanaan (planning), tahap 

pelaksanaan (action) (2), tahap (3)  observasi/pemantauan (observation), dan 

tahap (4)  refleksi (reflection). Siklus I dilaksanakan pada bulan September 2012, 

siklus II dilaksanakan pada bulan Oktober 2012.  Hasil dari refleksi dan 

pengolahan data pada siklus I digunakan untuk acuan rencana tindak lanjut pada 

siklus II. 

Indikator keberhasilanyang dilakukan sebagai dasar berhasil dan tidaknya 

tindakan yang dilaksanakan melalui penelitian tindakan berdasarkan pengertian 

itu, maka indikator pencapaian penelitian tindakan ini adalah sebagai berikut: 1). 

Pada kegiatan proses pembelajaran; siswa menunjukan kesungguhan mengikuti 

pembelajaran, berani mengajukan pertanyaan. 2). Adanya kemampuan siswa 

dalam memecahkan masalah luas bangun   datar trapesium dan layang-layang, 

ditandai dengan 75 % dari jumlah siswa keselurahan dapat menjawab soal dengan 

benar/ telah mencapai tandar Ketuntasan Belajar Minimal dengan nilai ≥ 65. 

 

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Sebelum tindakan dilakukan guru mengidentifikasi masalah-masalah 

Matematika yang berkaitan dengan luas bangun datar trapesium dan layang-

layang. Pada saat menganalisis dan merumuskan masalah, guru melakukan 

diskusi dengan supervisor ( Kepala Sekolah) dan observer (teman sejawat) untuk 

memperoleh persamaan persepsi tentang konsep/materi yang akan dibahas dalam 

pembelajaran. Hasil diskusi tersebut memperoleh kesepakatan, diantaranya :  

1). yang dijadikan penelitian yaitu mata pelajaran matematika kelas V di MIM 

Gaden 2 pada Tahun Ajaran 2012/2013 semester II adalah Standar Kompetensi 

“Menghitung luas bangun datar sederhana dan menggunakannya dalam 

pemecahan masalah”. 2). Pendekatan Pembelajaranyang digunakan dalam 

pembelajaran yang berkaitan dengan pelajaran matematika adalah  Pendekatan 

Matematika Realistik (PMR). Dalam implementasi pendekatan ini berorientasi 

pada matematisasi pengalaman sehari-hari (mathematize of everyday experience). 
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Setelah memperoleh kesepakatan materi dan pendekatan pembelajaran peneliti 

melakukan langkah-langkah 1). Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) dengan KD menghitung luas trapesium dan layang-layang, dan  indikator 

yang telah dibuat. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dibuat 2 (dua) kali 

pertemuan masing-masing pertemuan waktunya 2 x 35 menit, 2). Menyiapkan 

instrumen penelitian, alat-alat dan bahan-bahan yang akan digunakan dalam 

pembelajaran. 

Setelah dilakukan tindakan-tindakan pada siklus 1, terdapat perubahan, 

yaitu kemampuan siswa lebih meningkat bila dibandingkan dengan sebelum 

dilakukan penelitian . Hal ini terlihat saat proses pembelajaran berlangsung 

misalnya pada saat presentase peneliti menunjuk salah seorang siswa dari 

perwakilan kelompok untuk menuliskan hasil kerja diskusi kelompoknya di papan 

tulis dan hasilnya ditanggapi oleh kelompok lain, 2 kelompok dari 4 kelompok 

berpartisipasi dalam penyempurnaan penghitungan luas bangun datar yang dibuat 

oleh kelompok lain ; bahkan ada yang menambahkan dengan cara lain untuk 

menghitung luas trapesium.Kondisi tersebut di dukung dari hasil monitoring 

penilaian proses, dari hasil monitoring penilaian proses yang digunakan sebagai 

indikator kemampuan siswa memecahkan masalah luas bangun datar sebelum 

dilakukan tindakan dan sesudah dilakukan tindakan siklus I.  Keadaan yang 

menonjol adalah berkurangnya  siswa yang ngantuk, tidak mengerjakan tugas, 

keluar kelas dengan berbagai alasan, hal ini terjadi karena setiap siswa dituntut 

oleh kelompoknya untuk berperan dalam diskusi. Kondisi yang kondusif 

mendukung timbulnya keinginan siswa untuk mau dan mampu mencapai tujuan, 

ternyata terbukti dari hasil siklus pertama ini walaupun perubahan tidak terlalu 

mencolok, hal ini terlihat dari meningkatnya hasil perolehan ulangan siswa setelah 

proses siklus berakhir. Besarnya nilai terendah pada tes awal 40 pada siklus I 

menjadi 52,5. Sedangkan nilai tertinggi pada tes awal 80, pada siklus I naik 

menjadi  85, Sedangkan porsentase siswa yang tuntas belajar pada tes awal 4 

siswa ( 33,33 %)  pada siklus I naik menjadi 6 siswa (50 % ).   

Pada akhir silus 1 di minta memberikan pendapatnya tentang pelaksanaan 

pembelajaran dengan menggunakan pendekatan matematika realistik ini diketahui 
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bahwa sebagian siswa senang dengan pembelajaran melalui pendekatan 

matematika realistik hal ini terlihat persente pilihan setuju untuk item ; suka 

pelajaran matematika memecahkan masalah luas bangun datar, suka berdiskusi 

mengenai luas bangun datar, suka pembelajaran matematika melalui modelling 

yang diberikan guru,  presentase di atas 35 %. Sedangkan sebagian siswa masih 

merasa kesulitan dalam menghitung luas daerah layang-layang. Kenyataan ini 

memang terlihat dari  6 siswa (50%)belum tuntas belajar.Tiga dari 6 siswa 

tersebut berada pada rentang nilai 40-59. Kondisi lain masih ada kelompok yang 

sulit membagi tugas, masih ada siswa dalam kelompok hanya sebagai pendengar 

setia saja, dilain fihak suasana ribut. Kekurangan-kekurangan tersebut dicari 

alternatif pemecahannya. Alternatif tersebut digunakan dalam persiapan tindakan 

siklus ke dua. 

Berdasarkan hasil analisis data dan pemantauan ditemukan beberapa aspek 

keberhasilan, terdapat perubahan, yaitu keaktifan  siswa lebih meningkat bila 

dibandingkan dengan sebelum tindakan dilakukan. Peningkatan keaktifan ini 

terlihat pada saat kegiatan presentase kelompok, dan tanggapan terhadap hasil 

presentase, 2 dari 4 kelomopok aktif dalam menyempurnakan menghitung luas 

trapesium dan layang-layang yang ditampilkan kelompok lain di papan tulis, 

siswa yang ngantuk mulai berkurang dan siswa yang keluar kelas selama 

pembelajaran sudah tidak ada,. Dilihat dari hasil belajar juga tejadi peningkatan 

walau tidak terlalu signifikan, yaitu nilai rata-rata secara klasikal pada tes awal 55 

pada siklus I naik menjadi 66,46. Kondisi umum pada siklus 1 ini siswa merasa 

senang terlihat dari hasil jajak pendapat pembelajaran dengan menggunakan 

pendekatan matematika realistik ini lebih menyenangkan dengan persentase 84 %. 

Sedangkan kelemahan-kelemahan yang perlu di rencanakan kembali pada siklus 

berikutnya , yaitu : ( 1 ) kemampuan siswa dalam mengitung luas bangun datar 

baru mencapai50 % berarti belum sesuai dengan indikator penelitian, ( 2). Pada 

pembuatan kelompok masih terlihat ramai dan kacau, (3). Aktitivitas siswa dalam 

menanggapi presentasi masih kurang, masih ada siswa yang tidak mau melibatkan 

diri dalam diskusi. ( 4 ) Pada saat presentase di depan kelas beberapa siswa masih 

kelihatan canggung, takut dan malu, ( 5 ) waktu sebagian besar tealokasikan untuk 
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diskusi sehingga terjadi kekurangan waktu untuk presentase dan tanggapan. ( 6 ). 

mengoptimalkan penerapan pendekatan matematika realistik. 

Dalam pembelajaran siklus 2 terjadi peningkatan kemampuan siswa dalam 

memecahkan masalah yang berkaitan dengan luas bnagun datar, hal ini ditandai 

dengan adanya :hampir seluruh kelompok sudah dapat menghitung luas daerah 

trapesium dan layang -layang dengan benar.Kondisi ini merupakan refleksi dari 

kesiapan siswa sebelum mengikuti pelajaran, hal ini dibuktikan dengan 

terkumpulnya semua tugas PR secara individu yang ditugaskan pada siklus 

pertama. Beberapa tugas ditampilkan dengan tujuan untuk memotivasi kegiatan 

dan memberikan penghargaan kepada siswa yang dapat menhitung luas daerah 

trapesium dan layang-layang yang dikatogorikan baik dan benar. Kegiatan diskusi 

pada siklus II lebih hidup karena hampir setiap anggota sudah mulai mengerti cara 

menghitung luas trapesium dan layang-layang, sehingga mereka aktif memberikan 

masukan pemikiran kepada anggota kelompoknya sendiri. Keberanian siswa 

mulai muncul ketika guru meminta kelompok mana yang mau mempresentasekan 

hasil diskusinya, hampir semua kelompok mengacungkan tangan. Pada saat sesi 

tanggapan presentase partisipsi kelompok lain cukup antusias berani 

menambahkan cara/strategi lain sekalipun jawaban sama-sama benar. Hasilnya 

nilai secara klasikal cukup menggembirakan dengan adanya modeling yang 

dijadikan sebagai perantara menjelaskan materi. Kondisi ini didukung dari hasil 

nilai rata-rata secara klasikalsiswa dalam memecahkan masalah luas bangun datar 

terlihat pada siklus Inilai rata-rata66,46 naik menjadi 81,67pada siklus II, siswa 

yang memiliki kemampuan memecahkan masalah luas bangun datar tergolong 

sangat mampu pada rentang nilai 80 – 100 , siklus pertama sebnyak 2 (dua) siswa 

( 16,67 %) sedangkan pada siklus kedua mencapai 6 siswa (50%). Nilai terendah 

pada siklus pertama 52,5 pada siklu kedua nilai terendah 60, sedangkan 

nilaitertinggi siklus pertama 80 siklus kedua mencapai 100. 

Berdasarkan analisis pada diklus 2 didapatkan kemajuan-kemajuan dalam 

pembelajaran matematika dengan penerapan pendekatan matematika realistik, 

diantaranya; aktifitas siswa meningkat hal ini didukung salah satunya oleh faktor 

kesiapan siswa sebelum mengikuti pembelajaran. Kegiatan diskusi lebih kondusif 
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dimana setiap peserta terlihat sudah berusaha memberikan masukan dalam 

kelompoknya. Kegiatan sesi tanggapan lebih aktif dibandingkan pada siklus 

pertama. Kondisi-kondisi tersebut menandakan adanya peningkatan keaktifan 

siswa dalam pembelajaran, sehingga kemapuan siswa memecahkan masalah luas 

bangun turut meningkat pula, hal ini terbukti adanya peningkatan ketuntasan 

belajar siswa yang semula pada siklus pertama tuntas 50 % siklus kedua 

ketuntasan mencapai 91,67 %. Dengan demikian penerapan pendekatan 

matematika realistik dapat meningkatkan kemampuan   memecahkan masalah luas 

bangun datar bagi  siswa kelas V MIM Gaden 2 Kecamatan Trucuk, Kabupaten 

Klaten pada Tahun Pelajaran 2012/2013. 

             Hasil data pelaksanaan pada siklus I dan II yang dikumpulkan baik dari 

kolaborator, angket siswa hasil monitoring nilai proses siswa dapat dinyatakan 

bahwa penerapan pendekatan matematika realistik (PMR) dapat meningkatkan 

kemampuan memecahkan masalah luas bangun datar bagi  siswa kelas V MIM 

Gaden 2 pada tahun pelajaran 2012/2013. Dari jumlah siswa sebanyak 12 anak 

hanya 1 anak yang belum menunjukan peningkatan kemampuan.  

Pada siklus I setelah dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan 

matematika realistik, materi pembelajaran disampaikan dengan strategi yang 

terencana dimulai dari kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan penutup/akhir 

proses pembelajarannya sangat efektif dan menyenangkan bagi siswa. Dari 

kegiatan tanya jawab selama proses pembelajaran, siswa menunjukan peningkatan 

kemampuan menjawab setiap pertanyaan baik dari guru maupun dari teman 

sekelasnya atau kelompoknya, selalu mengemukakan pendapatnya di depan kelas 

maupun di kelompoknya.  

Siklus II merupakan lanjutan dari siklus I untuk memantapkan dan 

membuktikan apakah pendekatan matematika realistik dalam pembelajaran 

matematika dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah 

yang berkaitan dengan luas bangun datar.Pada siklus ini siswa mencoba 

menyelesaiakan soal dengan caranya sendiri mencari luas dari berbagai bentuk 

bangun datar trapesium dan layang-layang.Hasil pengamatan dan dianalisis 

bersama observer maupun supervisor (Kepala Sekolah)  telah didapat peningkatan 
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dari semua aspek yang diteliti, dan sudah tercapai kriteria keberhasilan yang 

ditetapkan yakni kemampuan siswa meningkat hingga 91,67%  (11 dari 12 siswa 

telah tuntas), rata-rata kelas secara klasikal mencapai  86,67 ; nilai terendah 

semula 52,5 pada siklus kedua angka terendah mencapai 60 dan nilai tertinggi 

tertinggi naik 15 angka dari siklus pertama  menjadi angka 100.  Maka hasil 

secara klasikal   dari penerapan pendekatan matematika realistik untuk 

meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah yang berkaitan 

dengan luas bangun datar dapat divisualisasikan seperti tabel berikut : 

 

Tabel 1. Perbandingan Nilai Pretes, Siklus I, dan Siklus II 

No. Nama Siswa 
Pra  Siklus Siklus  Besar Peningkatan 

  I II Pra Siklus - Siklus II 

1 Adelia Risma 55 62,5 87,5 32,5 59,09 % 

2 Alifatun 65 75 90 25 38,46 % 

3 Anggik O. 70 85 95 25 35,71 % 

4 Anung F. 80 80 100 20 25 % 

5 Baruna Arif 55 62,5 72,5 17,5 31,82 % 

6 Danang Y. 50 55 60 10 20 % 

7 Hanifah 70 75 95 25 35,71 % 

8 Miftahudin 40 62,5 75 35 87,5 % 

9 Sukma W 45 65 82,5 37,5 83,33 % 

10 Tegar Pradika 50 65 75 25 50 % 

11 Tyas Yuniar 40 55 77,5 37,5 93,75 % 

12 Yunika Putri 40 55 70 30 75 % 

Jumlah 660 798 980 320 48,48 % 

Rata-rata  55 66,5 81,67 26,67 48,49 % 

Nilai Terendah 40 52,5 60 20 50 % 

Nilai Tertinggi 80 85 100 20 25 % 

Ketuntasan 33,33% 50,00% 91,67%   58,34 % 

 

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa kemampuan siswa 

dalam memecahkan masalah luas bangun datar mengalami peningkatan yang 

signifikan. Dengan demikian penerapan pendekatan matematika realistik dapat 
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meningkatkan kemampuan   memecahkan masalah luas bangun datar bagi  siswa 

kelas V MIM Gaden 2 Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten pada Tahun 

Pelajaran 2012/2013. 

D. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilaksanakan dalam 

2 (dua) siklus dengan menggunakan Pendekatan Matematika Realistik (PMR)  

pada pembelajaran Matematika siswa kelas V MIM 2 Gaden, Kecamatan Trucuk, 

Kabupaten Klaten dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Penerapan  Pendekatan Matematika Realistik (PMR)   dapat meningkatkan 

kemampuan memecahkan masalah luas bangun datar, yaitu ditandai dengan 

ditemukanya : 

a. Banyak siswa yang tertarik dan senang dalam pembelajaran 

melaluipenerapan  Pendekatan Matematika Realistik (PMR)   dengan 

demikian aktivitas  belajar semakin tinggi, sehingga dapat meningkatkan 

kemampuan memecahkan masalah luas bangun datar. 

b. Siswa kelas V sebanyak 12 anak mengalami peningkatan kemampuan 

memecahkan masalah luas bangun datar yaitu sebelum tindakan 

dilakukan nilai rata-rata kelas secara klasikal 55 setelah seslesai tindakan 

dilakukan nilai rata-rata mencapai 81,67, sebelum tindakan dilakukan  

hanya 4 (empat) anak yang tergolong  mampu  (33,33 %), setelah 

tindakan dilakukan meningkat menjadi 11(sebelas) anak (91,67 %) 

tergolong sangat mampu, dan yang tergolong kategori mampu ada 1 anak 

( 8,33 %).  

2. Gambaran pelaksanaan pembelajaran Matematika dengan menggunakan  

PendekatanMatematika Realistik (PMR)   yaitu proses pembelajaranya 

menekankan pada pemberian pengalaman langsung didalam kelompoknya 

melalui kegiatan observasi, hipotesis, penemuan sendiri dan hingga 

mengkomunikasikan baik secara lisan maupun secara tertulis. Dengan 

demikian kegiatan yang dilakukan oleh siswa tidak hanya mengenal fakta-

fakta yang ada, namun juga mengetahui melalui latihan-latihan untuk 
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memecahkan suatu masalah. Sehingga menemukan sendiri fakta dan konsep 

yang dipelajarinya. 

Berdasarkan kesimpulan dan data-data temuan dari hasil penelitian dapat 

diimplikasikan bahwa, Pendekatan Matematika Realistik dapat membangkitkan 

motivasi siswa dalam pembelajaran matematika,karena dengan terciptanya 

masyarakat belajar sehingga kemampuan  siswadalam memecahkan masalah luas 

bangun datar dapat meningkat. PMRdapat menjadikan pembelajaran matematika 

yang menyenangkan, sebab siswa antusias untuk mendapatkan pengalaman 

langsung dengan mengembangkan potensi dan kemampuan   berfikir  

alternative.Pendekatan Matematika Realistik meningkatkan daya serap materi 

pembelajaran dan siswa tidak mudah lupa materi yang telah dipelajari.Pendekatan 

Matematika Realistik memudahkan siswa dalam memahami materi sebab dengan 

adanya modelling siswa dapat menemukan sendiri konsep yang dipelajari.Melalui 

penerapan  PMR siswa dapat mengembangkan, memperluas, atau meningkatkan 

hasil-hasil dari pekerjaannya segingga menemukan konsep atau prinsip 

matematika yang lebih rumit.Pendekatan Matematika Realistik (PMR)   

mempermudah didalam pencapaian tujuan pembelajaran sehingga pendekatan 

tersebut  perlu digunakan dalam pembelajaran matematika. 

Dalam mendesain rancangan pembelajaran, sebaiknya gurumembaca buku pelajaran 

(buku paket) dan buku pendukung lainnya, meskipun materi tersebut sudah 

dikuasai dengan baik, sehingga guru, lebih percaya diri dan tidak ragu dalam 

melaksanakan proses pembelajaran.  

                 PMR harus sering diterapkan gurudalam mata pelajaran matematika, 

sehingga peserta didik terbiasa membangun konsep dengan pengetahuan yang 

dimilikinya. Penghargaan tterhadap hasil kinerja siswa dalam proses 

pembelajaran, yang diukur dari kemampuan, keaktifan tampil selayaknya 

diberikan penghargaan berupa bonus nilai/ bintang penghargaan yang dipasang  

pada papan prestasi, juga yang tak kalah meriah adalah  tepuk tangan. 
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