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Abstrak  

Permasalahan dalam penelitian ini adalah motivasi belajar matematika siswa 
kelas 5 SD Negeri 5 Karangrejo rendah. Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk 
meningkatkan motivasi belajar matematika siswa kelas V SD Negeri 5 Karangrejo 
melalui penerapan pembelajaran Realistic Mathematics Education. 2) untuk 
meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas V SD Negeri 5 Karangrejo 
melalui penerapan pembelajaran Realistic Mathematics Education. Penelitian ini 
merupakan penelitian tindakan yang dilaksanakan dalam dua siklus Data dalam 
penelitian ini dikumpulkan melalui metode wawancara, observasi, tes dan 
dokumentasi. Pada tindakan kelas siklus I motivasi belajar siswa meningkat. Hal 
tersebut dapat terlihat dari data motivasi belajar siswa pada tindakan kelas siklus I 
yaitu siswa yang memiliki perhatian dalam pembelajaran sebanyak 15 orang 
(68,18%), siswa yang bergairah belajar sebanyak 13 orang (59,09%), siswa yang 
suka berlatih mengerjakan latihan soal sebanyak 11 orang (50%), keberanian siswa 
dalambertanya dan menjawab pertanyaan sebanyak 10 orang (45,45%). Siswa yang 
mendapat nilai ≤ 75 ada 7 orang. Pada siklus II kegiatan pembelajaran sudah 
berjalan cukup baik, sehingga motivasi belajar siswa mengalami peningkatan yang 
baik. Hal ini terlihat dari meningkatnya indikator-indikator dari motivasi belajar 
siswa yang meliputi siswa yang perhatian dalam pembelajaran sebanyak 18 orang 
(81,81%), siswa yang bergairah belajar sebanyak 18 orang (81,81%), siswa yang 
suka berlatih mengerjakan soal sebanyak 17 orang (77,27%), keberanian siswa 
dalam bertanya dan menjawab pertanyaan sebanyak 16 orang (72,72). Siswa yang 
mendapat nilai ≥ 75 ada 18 orang. 

 
 Kata kunci : motivasi belajar siswa, realistic mathematics education. 
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Pendahuluan  

Dalam pembelajaran siswa memiliki motivasi yang berbeda-beda, ada yang tinggi 

dan rendah. Siswa yang bermotivasi tinggi, akan memiliki perhatian dan rasa ingin 

tahu yang tinggi terhadap mata pelajaran yang dipelajari. Dalam mata pelajaran 

matematika juga sama, motivasi siswa dapat muncul dengan penerapan strategi  

penyampaian materi yang tidak membosankan, sehingga menarik perhatian siswa. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005), matematika adalah ilmu tentang 

hubungan antara bilangan dan prosedur operasional yang digunakan dalam 

penyelesaian masalah mengenai bilangan. Matematika sangat penting karena dapat 

memberi bekal kepada siswa untuk menerapkannya dalam berbagai permasalahan 

yang dihadapi di kehidupan sehari-hari. Banyak siswa yang memilki persepsi negatif 

terhadap mata pelajarn matematika. Siswa menganggap bahwa mata pelajaran 

matematika merupakan mata pelajaran yang sangat sulit. Sifat abstrak dari objek 

matematika menyebabkan banyak siswa mengalami kesulitan dalam memahami 

konsep-konsep matematika. Hal ini berakibat pada prestasi matematika siswa yang 

belum memuaskan. 

Selain guru dan materi pembelajaran, unsur yang paling penting dalam 

pembelajaran adalah siswa atau peserta didik. Dalam pembelajaran siswa sebagai 

pihak yang memiliki cita-cita dan tujuan untuk mencapainya secara maksimal. Dalam 

mencapai tujuan tersebut siswa harus memiliki motivasi dari dalam dirinya. Motivasi 

merupakan faktor yang berasal dari dalam diri siswa tersebut. Dengan memiliki 

motivasi yang tinggi dapat meningkatkan prestasi belajar matematika, karena pada 

dasarnya motivasi sangat berperan penting dalam memperoleh prestasi. 

Permasalahan dalam pembelajaran matematika di kelas V SD Negeri 5 

Karangrejo, sebagaimana hasil wawancara dengan guru kelas V bahwa motivasi 

siswa terhadap pelajaran matematika masih tergolong rendah sekitar 30%. Menurut 

keterangan yang diperoleh dari guru tersebut rata-rata nilai matematika siswa kelas V 

SD Negeri 5 Karangrejo yaitu 70, belum mencapai KKM 75. Sementara itu dalam 



3 

 

 

 

pembelajaran guru masih menggunakan pembelajaran tradisional (konvensional) 

dengan metode ceramah. 

Berdasarkan observasi, adapun kelemahan pembelajaran matematika di kelas V 

SD Negeri 5 Karangrejo adalah (1) siswa beranggapan pelajaran matematika sulit dan 

membosankan, (2) siswa kurang mampu menguasai konsep, (3) siswa kurang 

memperhatikan guru saat menyampaikan materi pembelajaran, (4) siswa kurang 

dalam mengerjakan latihan soal, (5) siswa malu bertanya tentang materi yang belum 

dipahami. 

Permasalahan di atas disebabkan oleh anggapan siswa bahwa mata pelajaran 

matematika merupakan pelajaran yang sulit dipahami, membosankan, dan tidak 

menarik. Anggapan siswa tersebut disebabkan kurangnya motivasi dalam mengikuti 

pembelajaran sehingga berakibat pada prestasi belajar siswa yang rendah. Siswa 

merasa malas belajar dan mengerjakan soal karena sejak awal sudah beranggapan 

bahwa pelajaran tersebut sulit. Di samping itu penggunaan metode pembelajaran yang 

masih konvensional sehingga siswa tidak tertarik mengikuti pembelajaran. 

Salah satu solusi untuk memecahkan permasalahn di atas adalah dengan 

menerapkan pembelajaran Realistic Mathematics Education (RME). Pendekatan 

Realistic Mathematics Education (RME) merupakan pembelajaran matematika yang 

berorientasi pada pengalaman sehari-hari dan menerapkan matematika dalam 

kehidupan sehari-hari. Pendekatan pembelajaran yang dapat diterapkan oleh guru 

dalam mengajarkan matematika adalah pendekatan RME (Realistic Mathematics 

Education), karena pembelajaran ini mendorong keaktifan, membangkitkan motivasi, 

dan kreativitas belajar siswa agar dapat meningkatkan hasil belajarnya. Adapun 

tujuan penelitian ini adalah 1) untuk meningkatkan motivasi belajar matematika siswa 

kelas V SD Negeri 5 Karangrejo melalui penerapan pembelajaran Realistic 

Mathematics Education. 2) untuk meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas 

V SD Negeri 5 Karangrejo melalui penerapan pembelajaran Realistic Mathematics 

Education. 
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Metode Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di kelas V SD Negeri 5 Karangrejo tahun ajaran 

2012/2013. Penelitian dilaksanakan selama 3 bulan yaitu dari bulan November 2012 

samapai bulan Februari 2012. Subjek penelitian ini adalah guru dan siswa kelas V SD 

Negeri 5 Karangrejo. Jumlah siswanya adalah 22 siswa, dimana siswa laki-laki 

berjumlah 9 siswa dan jumlah siswa perempuan sebanyak 13 siswa. Penelitian ini 

termasuk Clasrrom Action Research, yang biasanya dilakukan guru di dalam kelas 

dengan menenkankan pada peningkatan proses dan prkatik pembelajaraan. Dengan 

kata lain, penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Penelitian ini untuk 

meningkatkan motivasi belajar matematika siswa dengan menerapkan pembelajaran 

Realistic Mathematics Education. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui 

metode wwawancara, observasi, tes dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan 

instrument berupa pedoman wawancara, lembar observasi, dan tes. Teknik analisis 

data yang digunakan dalam penelitian ini berupa analisis data kualitatif. analisis data 

yang dilakukan, yaitu reduksi data, paparan data, dan penyimpulan. Indikator - 

indikator motivasi belajar siswa dalam penelitian ini, yaitu. 1) perhatian siswa dalam 

pembelajaran, 2) gairah belajar siswa, 3) siswa suka berlatih mengerjakan soal, 4) 

keberanian bertanya dan menjawab pertanyaan.  

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan  

Berdasarkan Hasil observasi awal sebelum dilakukan penerapan pembelajaran 

Realistic Mathematics Education pada siswa kelas V SD Negeri 5 Karangrejo 

sebanyak 22 siswa diperoleh data mengenai indikator-indikator motivasi belajar 

siswa. Siswa yang memiliki perhatian dalam pembelajaran sebanyak 10 orang 

(45,45%), siswa yang memilki gairah belajar sebanyak 7 orang (31,81%), siswa yang 

suka berlatih mengerjakan soal sebanyak 6 orang (27,27%), siswa yang berani 

bertanya dan menjawab pertanyaan. 5 orang (22,27%). Hasil belajar siswa ≥ 75 

sebanyak 11 anak.  
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Pada tindakan kelas siklus I motivasi belajar siswa sudah cukup baik. Hal tersebut 

dapat terlihat dari data motivasi belajar siswa pada tindakan kelas siklus I yaitu siswa 

yang memiliki perhatian dalam pembelajaran sebanyak 15 orang (68,18%), siswa 

yang bergairah belajar sebanyak 13 orang (59,09%), siswa yang suka berlatih 

mengerjakan latihan soal sebanyak 11 orang (50%), keberanian siswa dalambertanya 

dan menjawab pertanyaan sebanyak 10 orang (45,45%). Siswa yang mendapat nilai ≤ 

75 ada 7 orang. 

Pada siklus II kegiatan pembelajaran sudah berjalan cukup baik, sehingga 

motivasi belajar siswa mengalami peningkatan yang baik. Hal ini terlihat dari 

meningkatnya indikator-indikator dari motivasi belajar siswa yang meliputi siswa 

yang perhatian dalam pembelajaran sebanyak 18 orang (81,81%), siswa yang 

bergairah belajar sebanyak 18 orang (81,81%), siswa yang suka berlatih mengerjakan 

soal sebanyak 17 orang (77,27%), keberanian siswa dalam bertanya dan menjawab 

pertanyaan sebanyak 16 orang (72,72%). Siswa yang mendapat nilai ≥ 75 ada 18 

orang. 

Berdasarkan data pelaksanaan tindakan kelas yang menerapkan pembelajaran 

Realistic Mathematics Education untuk meningkatkan motivasi belajar matematika 

siswa dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini. 
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Tabel 1.1 

Data peningkatan motivasi belajar siswa 

No  Indikator motivasi belajar 

siswa 

Sebelum 

tindakan 

Sesudah tindakan 

SiklusI Siklus II 

1 Perhatian siswa 10 orang 

(45,45%), 

15 orang 

(68,18%) 

18 orang 

(81,81%) 

2 Gairah belajar siswa 7 orang 

(31,81%) 

13 orang 

(59,09%) 

18 orang 

(81,81%) 

3 Siswa yang suka berlatih 

mengerjakan soal 

6 orang 

(27,27%) 

11 orang (50%) 17 orang 

(77,27%) 

4 Keberanian dalam bertanya 

dan menjawab 

5 orang 

(22,27%) 

10 orang 

(45,45%). 

16 orang 

(72,72%). 

 

Sebelum tindakan dilakukan siswa yang berhasil memenuhi nilai lebih dari atau 

sama dengan 75 adalah sebanyak 11 orang (50%),  siklus I sebanyak 15 orang (68, 

18%), siklus II 18 orang ( 81,81%). Data dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut ini: 

Tabel 1.2 

Data peningkatan hasil belajar matematika 

Hasil belajar  Sebelum tindakan Sesudah tindakan 

Siklus I Siklus II 

Nilai siswa diatas 

KKM (≥ 75) 

11 orang (50%) 15 orang (68, 

18%) 

18 orang 

(81,81%) 

 

Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di SD Negeri 5 Karangrejo, dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran Realistic Mathematics Education (RME) dapat 
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meningkatkan motivasi belajar matematika siswa kelas V. Hal ini terlihat dari 

indikator motivasi belajar yang meningkat. Adapun indikator motivasi belajar adalah 

1) Perhatian siswa dalam pembelajaran 

Peningkatan perhatian siswa dapat dilihat dari hasil penelitian tindakan kelas 

yang telah dilakukan oleh peneliti. Pada tahap awal perhatian siswa dalam 

pembelajaran sebanyak 10 orang (45,45%), siklus I meningkat sebanyak 15 orang 

(68,18%), dan siklus II meningkat sebanyak 18 orang (81,81%). 

2) Gairah belajar siswa 

Adanya peningkatan gairah belajar siswa terlihat dari hasil tindakan kelas. 

Pada observasi awal sebanyak 7 orang (31,81%), siklus I meningkat sebanyak 13 

orang (59,09%), dan siklus II meningkat sebanyak 18 orang (81,81%). 

3) Siswa suka berlatih mengerjakan soal 

Peningkatan siswa yang suka berlatih mengerjakan latihan soal dapat dilihat 

dari hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilakukan oleh peneliti. Pada tahap 

awal perhatian siswa dalam pembelajaran sebanyak 6 orang (27,27%), siklus I 

meningkat sebanyak 11 orang (50%), dan siklus II meningkat sebanyak 17 orang 

(77,27%). 

4) Keberanian bertanya dan menjawab pertanyaan. 

Adanya peningkatan keberanian siswa bertanya dan menjawab pertanyaan 

dapat dilihat dari hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilakukan oleh 

peneliti. Pada tahap awal perhatian siswa dalam pembelajaran sebanyak 5 orang 

(22,72%), siklus I meningkat sebanyak 10 orang (45,45%), dan siklus II 

meningkat sebanyak 16 orang (72,72%). 
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