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ABSTRAK 

PENINGKATAN AKTIFITAS BELAJAR MATEMATIKA SISWA 

MELALUI PEMBELAJARAN MATEMATIKA REALISTIK (PMR) 

SISWA KELAS IV SD NEGERI 03 MALANGGATEN 

TAHUN PELAJARAN 2012 / 2013 
 

Muryanti, A54A100025,  Program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013, 

143 halaman 

 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan aktifitas dan hasil belajar siswa 

kelas IV SDN 03 Malanggaten Kebakkramat Karanganyar  melalui model pembelajaran 

matematika realistic. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas/classroom 

action research. Subyek penelitian adalah guru dan siswa kelas IV SDN 03 Malanggaten 

Kebakkramat Karanganyar yang berjumlah 24 siswa. Obyek penelitian ini adalah 

penggunaan model pembelajaran matematika realistic (PMR). Prosedur penelitian 

meliputi dialog awal, perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi dan 

monitoring, refleksi, evaluasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui obvservasi, 

wawancara, tes, dan dokumentasi. Validasi data menggunakan teknik trianggulasi 

metode dan teknik trianggulasi sumber data. Teknik analisis data yang digunakan adalah 

analisis interaktif. 

Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran matematika yang terlihat dalam 6 indikator; yaitu aktivitas siswa 

memperhatikan penjelasan guru, aktivitas siswa bertanya, mengungkapkan pendapat, 

dan menjawab pertanyaan, aktivitas siswa semangat atau antusias belajar, aktivitas 

siswa tidak mengobrol atau mengganggu teman saaat pembelajaran, aktivitas siswa 

membantu dan bekerja sama dalam kegiatan belajar, aktivitas siswa aktif dan 

bertanggung jawab terhadap tugas kelompok. Aktivitas siswa memperhatikan penjelasan 

guru dari siklus I 66.67 % menjadi 79.16% pada siklus II. Aktivitas siswa bertanya dari 

siklus I 41.67% menjadi 87.50% pada siklus II. Aktivitas siswa semangat atau antusias 

belajar dari siklus I 66.67% menjadi 91.67% pada siklus II. Aktivitas siswa tidak 

mengobrol atau mengganggu teman saat pembelajaran dari siklus I 58.33% menjadi 

75% pada siklus II. Aktivitas membantu dan bekerja sama dalam kegiatan belajar dari 

siklus I 70.83%% menjadi 79.16% pada siklus II. Aktivitas siswa aktif dan bertanggung 

jawab terhadap tugas kelompok pada siklus I 54.16% menjadi 83.33% pada siklus II. 

Selain peningkatan indikator, juga terjadi peningkatan hasil belajar siswa: pra siklus 

mencapai 11 siswa (45.83%), kemudian pada siklus I mencapai 18 siswa (62.50% ) dan 

meningkat pada siklus II mencapai 20 siswa (83.33%). 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa melalui model Pembelajaran Matematika 

Realistik (PMR) dapat meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran matematika 

siswa kelas IV SDN 03 Malanggaten Kebakkramat Karanganyar tahun pelajaran 

2012/2013. 

 

Kata kunci : hasil belajar siswa, model Pembelajaran Realistik Matematika



 

A. Pendahuluan 

Dalam mengajarkan matematika, bagian-bagian dari Matematika 

dipilih berdasarkan kepentingan pendidikan dan perkembangan ilmu dan 

teknologi. Karena kondisi inilah para pendidik cenderung menyampaikan 

ilmu Matematika secara satu arah, berupa transfer informasi untuk mencapai 

target nilai yang tinggi dan melupakan pengalaman belajar siswa. 

Matematika bersifat abstrak, sementara tahap berpikir siswa Sekolah 

Dasar bersifat konkrit. Sifat abstrak objek Matematika tersebut tetap ada pada 

Matematika disekolah, hal itu merupakan salah satu penyebab seorang guru 

kesulitan mengajarkan Matematika di sekolah. 

Siswa setingkat Sekolah Dasar masih berpikir secara konkrit, mudah 

memahami sesuatu apabila hal tersebut dapat dideteksi oleh inderanya. Akan 

tetapi Matematika bukanlah benda konkrit, sehingga guru harus berusaha 

memahamkan anak dengan benda abstrak ini dengan mengkonkritkan 

konsep-konsep Matematika. 

Penerapan metode penemuan dalam Matematika menuntut anak 

memiliki rasa ingin tahu yang besar, aktif dalam kegiatan belajar mengajar 

dan ikut terlibat dalam suatu situasi pembelajaran secara utuh dan reflektif 

terhadap suatu proses dan hasil-hasil yang ditemukan. Dengan  penerapan 

metode penemuan diharapkan pengalaman belajar yang dialami siswa 

menjadi ingatan seumur hidup. 

Metode Penemuan melibatkan peserta didik dalam proses-proses 

mental dalam rangka penemuannya. Dengan  melaksanakan pendekatan 

penemuan dimana siswa ikut aktif dalam proses mengenali konsep-konsep 

ilmu diharapkan siswa memiliki pengalaman belajar bermakna yang 

diingatnya lebih lama. 

Pengalaman belajar yang melibatkan peserta didik dalam proses 

penemuan konsep akan diingat siswa seumur hidup. Kekeliruan yang 

mendasar dalam memahami konsep yang dialami oleh seorang anak di 

sekolah, terutama di sekolah dasar akan sulit diperbaiki. Oleh karena itu 



 

penanaman konsep yang benar hendaknya dilakukan oleh setiap guru sebagai 

tugasnya yang mulia.  

Hasil belajar  siswa dalam mata pelajaran Matematika khususnya 

materi bangun datar masih sangat rendah. Sebagai contoh nilai ulangan yang 

diperoleh siswa kelas IV SD Negeri 03 Malanggaten ketika mengikuti 

ulangan, dari 24 siswa, yang mendapat nilai di atas KKM (Kriteria 

Ketuntasan Minimal) hanya berjumlah 11  siswa (45.83%) dan 13 siswa 

(54.17%) mendapat nilai di bawah KKM. 

Dalam pembelajaran Matematika diperlukan metode mengajar dan 

media pembelajaran yang tepat yang dapat mempermudah siswa 'menerima 

dan memahami materi. Terdapat beberapa jenis metode mengajar yang dapat 

diterapkan, dalam hal ini penulis memilih untuk menerapkan model 

pembelajaran Pembelajaran Matematika Realistik (PMR). 

  Berdasarkan uraian di atas, peneliti memilih judul “Peningkatan 

Aktifitas Siswa dalam Pembelajaran Matematika dengan Model Pembelajaran 

Matematika Realistik (PMR) pada Siswa Kelas IV SD Negeri 03 

Malanggaten Tahun Pelajaran 2012 / 2013”. 

 

B. Metode Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SD N 03 Malanggaten Kebakkramat 

Karanganyar sebagai upaya untuk meningkatkan aktifitas belajar siswa pada 

mata pelajaran Matematika melalui model pembelajaran Matematika 

Realistik,Subyek penelitian adalah guru dan siswa kelas IV SDN 03 

Malanggaten Kebakkramat Karanganyar Tahun Pelajaran 2012/2013.Waktu 

pelaksanaan penelitian mulai bulan Nopember 2012 sampai bulan Januari 

2013. Sumber data penelitian ini adalah guru dan siswa kelas IV SDN 03 

Malanggaten Kebakkramat Karanganyar tahun pelajaran 2012/2013, 

khususnya data tentang tanggapan mereka terhadap proses pembelajaran yang 

telah dilaksanakan dan data tentang hasil tes evaluasi. 



 

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas ( PTK ). Kemmis 

dan Mc Taggart dalam Rubino Rubiyanto (2009 ; 116) menerangkan bahwa 

PTK adalah studi yang sistematis, terencana, kriris untuk memperbaiki 

kinerja diri sendiri. PTK mempunyai karakteristik yang membedakan dengan 

penelitian yang lain, yaitu masalah yang diangkat adalah masalah yang 

dihadapi oleh guru di kelas sehari-hari dan adanya tindakan tertentu untuk 

memperbaiki atau meningkatkan proses belajar mengajar di kelas . 

Prosedur penelitian meliputi dialog awal, perencanaan tindakan, 

pelaksanaan tindakan, 0bservasi dan monitoring, refleksi, evaluasi dan 

penyimpulan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah    dat 

kualitatif (data berbentuk kalimat, kata atau gambar) dan data kuantitatif (data 

yang berbentuk angka). Pengembangan instrument dilakukan melalui 

observasi dengan pedoman sebagai berikut : (1) Observasi tindak mengajar 

yang sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran, (2) Observasi tindak 

belajar yang berkaitan dengan aktifitas siswa dalam pembelajaran 

matematika, dan (3) Keterangan tambahan yang berkaitan dengan tindak 

mengajar maupun tindak belajar yang belum tercapai. 

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui : (1) Observasi ; metode 

observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap 

gejala yang nampak pada obyek penelitian. ( Margono, 2007 : 158) dalam ( 

Rubino Rubiyanto,2009 : 75) observasi dalam penelitian ini dilakukan pada 

saat proses belajar mengajar dengan menggunakan pedoman instrumen 

observasi tindak mengajar guru dan  observasi tindak belajar siswa, (2) 

Wawancara : Oemar Hamalik (2001 : 107) mengemukakan wawancara adalah 

Tanya Jawab yang dilakukan dengan setiap murid guru mengetahui segala 

sesuatu pribadi murid.Dalam penelitian ini menggunakan tehnik wawancara 

terhadap guru  dan siswa kelas IV SDN 03 Malanggaten Kebakkramat 

Karanganyar untuk mendapatkan data-data yang berhubungan dengan adanya 

peningkatan minat dan hasil belajar siswa melalui model pembelajaran 

Matematika Realistik, (3) Tes; Suharsini Arikunto (2010:266 ) menyatakan “ 



 

Metode tes adalah serentetan pernyataan atau latihan atau alat lain yang 

digunakan untuk mengukur ketrampilan, pengetahuan, 

intelegensi,kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau 

kelompok”. Tes dalam penelitian ini berupa tes yang diujikan di akhir 

pembelajaran yang berguna untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa 

pada setiap siklus, (4) Dokumentasi; menurut Suhartini Arikunto (2006; 

132)” tehnik dokumentasi yaitu mencari dan mengenai hal atau variable yang 

berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, 

agenda,dan sebagainya”. Dokumen diambil pada saat berlangsungnya 

penelitian yang digunakan sebagai bukti bahwa peneliti benar-benar telah 

melakukan penelitian di SD.  

Dalam validasi data peneliti menggunakan teknik  pengembangan data 

yang biasa digunakan dalam penelitian kualitatif (penelitian tindakan kelas) 

yaitu tehnik triangulasi. Adapun tehnik triangualasi yang digunakan peneliti 

adalah tehnik trianggulasi sumber data dan tehnik trianggulasi metode. 

Teknik trianggulasi sumber data digunakan untuk menggumpulkan data yang 

sejenis dari sumber data yang berbeda. Misalnya data dari kepala sekolah, 

guru dan siswa. Sedangkan tehnik trianggulasi metode, misalnya data dari 

hasil observasi,wawancara, dokumentasi dan tes. Tehnik trianggulasi 

diharapkan dapat memberi informasi yang lebih tepat sesuai keadaan siswa. 

   Teknik analisis data yang digunakan Menurut Miles dan Huberman 

dalam Subadi (2004: 107) terdapat dua hal yang penting dalam analisis data. 

Pertama, analisis data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian 

angka. Kedua, analisis ini terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara 

bersamaan yaitu : (1) Reduksi data ; yaitu proses pemilihan, pemusatan 

perhatian pada penyederhanaan data yang muncul dalam cacatatan tertulis di 

lapangan. Kegiatan ini dimulai dilakukan dalam setiap tindakan dilaksanakan, 

(2) Penyajian data ; berupa sekumpulan informasi yang disusun, diatur, dan 

diringkas sehingga mudah untuk dipahami, dilaksanakan secara bertahap dari 

kesimpulan sementara kemudian dilakukan penyimpulan, dan (3) Penarikan 



 

kesimpulan ; dilakukan secara bertahap dari disimpulkan sementara kemudian 

dilakukan penyajian akhir. Penarikan kesimpulan adlah sebagai pemikiran 

kembali yang dilakukan oleh peneliti tentang apa yang ditulis dan ditinjau 

ulang pada hasil observasi. Data yang telah diseleksi dapat diambil 

kesimpulan. 

 

C. Hasil dan pembahasan penelitian 

Menurut Abbdul Hadis (2006: 44), minat adalah rasa tertarik yang 

ditunjukkan oleh peserta didik dalam melakukan aktivitas belajar, baik di 

rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Dengan adanya akan dapat 

membangkitkan dan menumbuhkan perhatian pada suatu mata pelajaran yang 

diajarkan di kelas sehingga anak mudah memahami pelajaran itu. 

Hurlock (1995: 117) menyatakan minat terbagi menjadi 3 aspek, yaitu : 

(1) Aspek Kognitif; berdasarkan atas pengalaman pribadi dan apa yang 

pernah dipelajari baik di rumah, sekolah dan masyarakat serta dan berbagai 

jenis media masa, (2) Aspek Afektif; konsep yang membangun aspek kognitif 

minat dinyatakan dalam sikap terhadap kegiatan yang ditimbulkan minat. 

Berkembang dari pengalaman pribadi dari sikap yang penting, yaitu orang 

tua, guru, dan teman sebaya terhadap kegiatan yang berkaitan dengan minat 

tersebut dandari sikap yang dinyatakan atau tersirat dalam berbagai bentuk 

media masa terhadap kegiatan itu, (3) Aspek Psikomotor; berjalan dengan 

lancar tanpa perlu pemikiran lagi, urutanya tepat. Namun kemajuan tetap 

memungkinkan sehingga keluwesan dan keunggugulan meningkat meskipun 

berjalan lambat  

  Menurut Oemar Halmalik (2004:28) “Belajar adalah suatu proses 

perubahan tingkah laku individu melalui interaksi dengan lingkungan. Aspek 

tingkah laku tersebut adalah pengetahuan, pengertian, kebiasaan, ketrampilan, 

apresiasi, emosional, hubungan social, jasmani, etis atau budi pekerti dan 

sikap”. Sedangkan Sardiman (2001:22) menyatakan “Belajar merupakan 

suatu proses interaksi antara diri manusia dengan linkungan yang mungkin 



 

berwujud pribadi, fakta, konsep, atau teori”. Bell-Gredler (dalam Udin S. 

Wiinataputra, 2007:20) mengungkapkan bahwa : 

“Belajar adalah proses yang dilakukan oleh manusia untuk 

mendapatkan aneka ragam competences, skills, dan attitude. Kemampuan 

(competences), ketrampilan (skills), dan sikap (attitude) tersebut diperoleh 

secara bertahap dan berlanjutan mulai dari masa bayi sampai masa tua 

melalui rangkaian proses belajar.” 

Menurut Hartini, Suwarno, dan Saring (dalam Samino 2011:23) 

mengemukakan pengertian belajar sebagai berikut : a) belajar itu membawa 

suatu perubahan baik perubahan perilaku actual maupun potensial. b) 

perubahan itu pada dasarnya adalah diperoleh pengalaman atau kecakapan 

baru. c) perubahan itu terjadi karena usaha atau dengan sengaja. d) perubahan 

itu cenderung menetap atau tahan lama. Sedangkan menurut Robert Gagne 

(dalam Dwi Tyas Utami, 2010:6) “Belajar merupakan sebuah proses dimana 

siswa terlibat dalam aktivitas yang memungkinkan mereka memiliki 

kemampuan atau perilaku yang tidak dimiliki sebelumnya”.  

Dari semua pengertian aktifitas dan belajar di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa aktifitas belajar adalah suatu kegiatan, kesibukan, atau 

keatifan baik secara fisik atau non fisik untuk menghasilkan suatu perubahan 

pengetahuan, ketrampilan, sikap dan perilaku melalui interaksi dengan 

lingkungan. Yang dimaksudkan interaksi dengan lingkungan adalah pada saat 

proses belajar mengajar dalam kegiatan pembelajaran maka interaksi tersebut 

adalah interaksi antara guru dan siswa atau siswa antar sesama temannya 

yang di dalamnya terdapat suatu keaktifan, motivasi dan guru kerjasama 

untuk mencapai tujuan belajar. 

Menurut Paul B Diedrich (dalam Oemar Hamalik, 2004:69) aktifitas 

belajar diklasifikasikan menjadi 8 kelompok : Kegiatan Visual (Visual 

Activities) Seperti membaca, melihat gambar, demonstrasi, pameran, 

mengamati eksperimen atau percobaan, mengamati pekerjaan orang lain, dsb. 

Kegiatan Lisan (Oral Activities) 



 

Seperti menyatakan pendapat, bertanya, memberi saran, mengadakan 

interview atau wawancara, diskusi, dsb. Kegiatan Mendengarkan (Listening 

Activities) Seperti mendengarkan uraian, percakapan, diskusi, music, pidato, 

dsb. Kegiatan Menulis (Writing Activities) Seperti menulis cerita, menulis 

kerangka, laporan, pengerjaan tes, menyalin, dsb. Kegiatan Menggambar 

(Drawing Activities) Seperti menggambar, membuat grafik, peta, diagram, 

popla, dsb. Kegiatan Motorik (Motor Activities) Seperti melakukan 

percobaan, membuat model, bermain, berkebun, memelihara binatang, dsb. 

Kegiatan Mental (Mental Activities) Seperti menanggapi, mengingat 

memecahkan soal, menganalisis, mengambil keputusan, dsb. Kegiatan 

Emosional (Emotional Activities) Seperti minat, gembira, berani, tenang, dsb. 

Berdasarkan uraian di atas, maka Indikator Aktifitas dalam penelitian ini 

yang sering dilaksanakan dalam proses pembelajaran meliputi : Aktivitas 

siswa memperhatikan penjelasan guru, aktivitas siswa bertanya, 

mengungkapkan pendapat, dan menjawab pertanyaan, aktivitas siswa 

semangat atau antusias belajar, aktivitas siswa tidak mengobrol atau 

mengganggu teman saaat pembelajaran, aktivitas siswa membantu dan 

bekerja sama dalam kegiatan belajar 

aktivitas siswa aktif dan bertanggung jawab terhadap tugas kelompok. 

Pelaksanaan pra siklus yang sudah dilakukan berdasarkan hasil 

observasi dan dialog awal dengan teman sebaya yang juga mengampu mata 

pelajaran Matematika diperoleh beberapa keterangan atau gambaran bahwa 

dari sejumlah 24 siswa kelas IV diperoleh data bahwa siswa yang melakukan 

aktivitas memperhatikan penjelasan guru sebanyak 13 siswa (54,17%), siswa 

yang bertanya mengemukakan pendapat, dan menjawab pertanyaan sebanyak 

9 siswa (37.50%), siswa yang semangat atau antusias belajar sebanyak 12 

siswa (50%), siswa yang tidak mengobrol atau mengganggu teman saat 

pembelajaran sebanyak 12 siswa (50%), siswa yang membantu dan 

bekerjasama dalam kegiatan belajar sebanyak 14 siswa (58.33%), dan jumlah 

siswa yang aktif dan tanggung jawab terhadap tugas kelompok sebanyak 15 



 

siswa (62.50%). Serta hasil belajar siswa yang mencapai KKM (>70) 

sebanyak 11 siswa (45.83%). 

Pelaksanaan siklus I Aktivitas memperhatikan penjelasan guru 

sebanyak 16 siswa (66.67%), siswa yang bertanya, mengungkapkan pendapat, 

dan menjawab pertanyaan sebanyak 10 siswa (41.67%), aktivitas siswa 

semangat atau antusias belajar sebanyak 16 siswa (66.67%),  siswa yang tidak 

mengobrol atau  mengganggu teman saat pembelajaran sebanyak 14 siswa 

(58.33%), siswa yang membantu dan bekerjasama dalam kegiatan belajar 

sebanyak 17 siswa (70.83%), dan jumlah siswa yang aktif dan tanggung 

jawab terhadap tugas kelompok sebanyak 13 siswa (54.16%), serta hasil 

belajar siswa yang berhasil mencapai KKM (≥70) sebanyak 18 siswa (62.5%) 

Berdasarkan pembelajaran secara keseluruhan pada pelaksanaan 

tindakan kelas siklus II, perilaku siswa yang berkaitan dengan permasalahan 

dalam penelitian ini dapat disimpulkan dari 24 jumlah siswa di kelas IV yang 

menampakkan aktivitas belajar siswa terinci sebagai berikut : aktivitas 

memperhatikan penjelasan guru sebanyak 19 siswa (79.16%), siswa yang 

bertanya, mengungkapkan pendapat dan menjawab pertanyaan sebanyak 21 

siswa (87.5%), siswa yang semangat atau antusias belajar sebanyak 22 siswa 

(91.67%), siswa yang tidak mengobrol atau mengganggu teman saat 

pembelajaran sebanyak 18 siswa (75%), siswa yang membantu dan 

bekerjasama dalam kegiatan belajar sebanyak 19 siswa (79.16%), dan jumlah 

siswa yang aktif dan tanggung jawab terhadap tugas kelompok sebanyak 20 

siswa (83.33%), serta hasil belajar siswa yang mencapai KKM (≥70) 

sebanyak 20 siswa (83.33%). 

 

D. Simpulan 

Hasil Penelitihan Tindakan Kelas yang dilakukan secara kolaborasi antara 

guru kelas dengan teman sejawat yang juga mengampu mata pelajaran 

matematika dalam rangka meningkatkan aktivitas belajar siswa dalam 

pembelajaran Matematika melalui model Pembelajaran Matematika Realistik 

(PMR) dapat disimpulkan sebagai berikut : 



 

1. Penerapan model Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) dapat 

meningkatkan aktivitas belajar siswa pada pembelajaran Matematika kelas IV 

SDN 03 Malanggaten  tahun pelajaran 2012/2013. Peningkatan aktivitas 

belajar siswa yaitu sebelum tindakan sebanyak 11 siswa (45,83%), siklus I 

sebanyak 18 siswa (62,5%), dan siklus II sebanyak 20 siswa (83,33%). 

2. Hipotesis yang berbunyi “Penerapan model Pembelajaran Matematika 

Realistik (PMR) pada siswa kelas IV SDN 03 Malanggaten Tahun Pelajaran 

2012 / 2013”  sebagai berikut  

a. Dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran Matematika 

pada SD Negeri 03 Malanggaten Tahun pelajaran 2012/2013 

b. Dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran Matematika 

pada SD Negeri 03 Malanggaten Tahun pelajaran 2012/2013. 

 

E. Implikasi 

Berdasarkan simpulan dalam penelitian ini, maka implikasi hasil 

penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Untuk dapat melaksanakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) melalui model 

Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) dengan lancar, maka diperlukan 

persiapan dan rancangan yang matang, baik dari perencanaan, penguasaan 

materi, instrumen yang diperlukan serta data-data yang berhubungan dengan 

penelitian.  

2. Penerapan model Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) merupakan 

salah satu solusi untuk meningkatkan aktivitas belajar matematika siswa yang 

melibatkan seluruh siswa, sedangkan guru bertindak sebagai fasilitator di 

dalam kelas. Oleh sebab itu ketepatan guru dalam memilih metode 

pembelajaran dapat berpengaruh terhadap hasil belajar matematika.   
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