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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar
bilangan pecahan melalui pembelajaran matematika realistic pada siswa kelas IV
SDN 2 Jonggrangan Klaten. Tahun 2012 / 2013. Penelitian ini merupakan
Penelitian Tindakan Kelas (classroom action research). Subyek penelitian ini
adalah siswa kelas IV SDN 2 Jonggranganyang berjumlah 24 siswa. Obyek dalam
penelitian ini adalahmotivasi dan hasil belajar siswa dalam bilangan pecahan.
Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus, pada setiap siklus memiliki
komponen tindakan yaitu perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi. Metode
pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi,
wawancara, dokumentasi dan tes. Teknik analisis data yang digunakan diskriptif
kualitatif dan diskriptif kuantitatif. Adapun indikator keberhasilan pada penelitian
ini adalah jika 85% dari seluruh siswa memperoleh KKM  70. Penelitian
menunjukkan bahwa motivasi dan hasil belajar siswa mengalami peningkatan.
Pada siklus I dari pra siklus perhatian dan konsentrasi meningkat 25%, keaktifan
siswa meningkat 13% dan kerjasama siswa mengalami peningkatan 13%. Pada
siklus II mengalami peningkatan dari siklus I untuk perhatian dan konsentrasi
25%, keaktifan siswa mengalami peningkatan 25% dan kerjasama siswa
mengalami peningkatan 17%. Sedangkan untuk hasil belajar pada pra siklus ke
siklus I mengalami peningkatan 46%, pada siklus I ke siklus II mengalami
peningkatan sebesar 13%.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan
motivasi dan hasil belajar melalui pembelajaran matematika realistik dalam
bilangan pecahan pada siswa kelas IV SD Negeri 2 Jonggrangan Klaten  Utara.

Kata kunci : motivasi belajar ,hasil belajar, matematika realistic, bilangan
pecahan..
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A. PENDAHULUAN

Matematika adalah suatu ilmu yang sangat dekat dengan kehidupan

keseharian kita. Pentingnya ilmu matematika dalam kehidupan manusia tidak

perlu diperdebatkan lagi. Meskipun ilmu matematika ilmu yang sangat penting

dalam kehidupan masyarakat umum, namun seringkali dipahami dengan cara

yang salah.

Masih rendahnya kualitas hasil pembelajaran siswa dalam matematika

merupakan indikasi bahwa tujuan yang ditentukan dalam kurikulum

matematika belum tercapai secara optimal. Secara umum kenyataan ini dapat

dilihat dari hasil rata-rata nilai UAS khususnya pada pelajaran matematika

masih memprihatinkan.

Oleh karena itu, berbagai upaya untuk meningkatkan mutu pelajaran

matematika terus dilakukan. Upaya itu antara lain dengan penggunaan metode

pembelajaran yang tepat. Dengan metode pembelajaran matematika realistik

diharapkan siswa dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa.

Data awal menunjukkan, nilai yang diperoleh siswa masih rendah. Nilai

yang diperoleh siswa masih dibawah kkm yang ditentukan yaitu 70.

Banyaknya siswa yang tuntas pada pra siklus hanya 8 siswa (33%) dari 24

siswa, dan yang tidak tuntas masih 16 siswa (67%).

Dari hasil diatas menunjukkan bahwa pembelajaran matematika perlu

diperbaiki guna meningkatkan kualitas pendidikan. Maka peneliti ingin

berusaha meningkatkan motivasi dan hasil belajar matematika melalui

pembelajaran matematika realistik dalam bilangan pecahan sesuai dengan

rumusan masalah:(1) Bagaimana pembelajaran matematika realistik mampu

meningkatkan motivasi pada pelajaran matematika kelas IV SD Negeri 2

Jonggrangan  Klaten Utara tahun 2012/2013, (2) Bagaimana pembelajaran

matematika realistik dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam bilangan

pecahan pada siswa kelas IV SD Negeri 2 Jonggrangan Klaten Utara tahun

2012/2013.

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan

untuk mengetahui peningkatan motivasi dan hasil belajar matematika untuk
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materi bilangan pecahan dengan menggunakan pembelajaran matematika

realistik pada siswa kelas IV SDN 2 Jonggrangan, Klaten Utara Tahun

2012/2013

Adapun manfaat dari penelitian ini bagi siswa adalah : Meningkatkan

kemampuan siswa dalam memahami bilangan pecahan dan dapat menemukan

hal baru yang positif. Kemudian bagi guru manfaatnya adalah : (1)

Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan guru untuk mengatasi kesulitan

pembelajaran dalam pelajaran matematika khususnya dalam materi bilangan

pecahan dengan menggunakan pembelajaran matematika realistik, sehingga

tercipta suatu pembelajaran yang kondusif.Sebagai sarana untuk meningkatkan

hasil belajar mengajar pada bidang matematika. Disamping itu manfaat bagi

sekolah adalah : meningkatkan kualitas dan mampu menjadi pendorong untuk

selalu mengadakan pembaharuan proses pembelajaran ke arah yang lebih baik.

Pengertian belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang

untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan,

sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya

(Slameto, 2003:2). Belajar adalah memperoleh pengetahuan, belajar adalah

latihan-latihan pembentukan kebiasaan secara otomatis dan terus menerus

(Oemar Hamalik, 2006:28). Ada dua faktor yang memengaruhi belajar yaitu

faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern terdiri dari tiga macam antara

lain; 1) faktor jasmaniah, 2) faktor psikologi, 3) faktor kelelahan. Sedangkan

faktor ekstern terdiri dari dua macam yaitu; 1) lingkungan sosial, 2) lingkungan

non sosial.

Pengertian pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun

meliputi unsur-unsur manusia, material, fasilitas, perlengkapan dan

proseduryang saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan Oemar Hamalik,

2003;15). Sedangkan Gagne yang dikutip St. Y Slamet 2006;1g) bahwa

pembelajaran adalah suatu usaha untuk memvuat siswa belajar sehingga situasi

tersebut merupakan peristiwa belajar yaitu usaha untuk terjadinya tingkah laku

dari siswa. Nyimas Aisyah, dkk 2007;1-3) pembelajaran adalah upaya orang

yang tujuannya membantu orang belajar. Berdasrkan pengertian diatas, maka
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dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah proses mengatur lingkungan

agar terjadi interaksi aktif antara guru dan siswa, dengan mengoptimalkan

faktor internal maupun eksternal yang datang dari lingkungan individu.

Bilangan pecahan adalah suatu bilangan yang berbentuk  
 
, dimana a

dan b adalah bilangan bulat serta b  0. A disebut pembilang dan b disebut

penyebut. Bilangan pecahan dibagi menjadi dua macam yaitu (1) bilangan

pecahan biasa adalah bilangan pecahan yang terdiri dari dua bilangan bulat,

yang disimbolkan  
 
 . (2) bilangan pecahan campuran adalah bilangan yang

terdiri atas bilangan asli dan bilangan pecahan.

Matematika realistik adalah matematika yang disajikan sebagai suatu

proses kegiatan manusia bukan sebagai produk jadi. Penerapan pembelajaran

matematika realistik bertujuan untuk mengaitkan pembelajaran matematika

yang abstrak dengan di keidupan yang nyata agar matematika mudah dipahami

dan dalam menerangkan sedapat mungkin supaya dimulai dengan

menggunakan benda-benda real yang ada kaitannya dengan kehidupan nyata

sehari-hari.

Motivasi diartikan sebagai sebab-sebab yang menjadi dorongan

(Purwodarminto,1985;655). Motivasi belajar artinya dorongan kerja yang

timbul pada diri seseorang untuk berperilaku dalam mencapai tujuan yang telah

ditentukan  (Wahyu Sumidjo,1987:177). Motivasi juga diartikan sebagai daya

penggerak yang telah menjadi aktif (Sardiman,1986:73)

B.  METODE PENELITIAN

Setting Penelitian terbagi menjadi waktu penelitian tindakan kelas

dilaksanakan pada semester 2 tahun pelajaran 2012/2013 yaitu pada bulan

Desember-Maret 2013, tempat penelitian dilaksanakan di kelas IV SDN 2

Jonggrangan  Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten. Subyek penelitian

tindakan kelas ini adalah siswa dan guru kelas IV SDN 1 Jonggrangan, Klaten

Utara Kabupaten Klaten. siswa berrjumlah 24 anak, terdiri dari  10 laki-laki

dan 14 perempuan. guru sebagai subyek penelitian bernama  Sugiyano, S.Pd (
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guru kelas IV).  Peneliti mengambil lokasi tersebut karena peneliti mengabdi

di sekolah tersebut sehingga memudahkan dalam mencari subyek penelitian

serta data-data yang dibutuhkan.

Prosedur penelitian adalah rangkaian tahap-tahap penelitian dari awal

sampai akhir. Dalam pelaksanaan penelitian ini mekanisme kerjanya

diwujudkan dalam bentuk siklus yang mencakup empat kegiatan yaitu

perencanaan, tindakan, pengamatan dan refleksi. Pelaksanaan dilakukan

dengan mengadakan pembelajaran dalam 1 siklus ada 2 kali pertemuan yang

setiap pertemuan 2 × 35 menit.

Dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara,

dokumentasi dan tes.

1. Observasi

Adalah alat pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan cara

mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan terhadap guru untuk mengetahui informasi yang

mendalam guna memperoleh data yang berhubungan dengan aspek-aspek

pembelajaran, motivasi dan hasil belajar.

3. Dokumentasi

Adalah teknik pengumpulan data bersumber dari dokumen dan arsip yang

berupa daftar kelas, daftar nilai dan arsip-arsip yang dimiliki guru kelas IV

4. Tes

Pemberian tes digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan yang

diperoleh siswa setelah kegiatan pembelajaran.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data kualitatif yang diperoleh dari dokumen rencana pembelajaran dan

lembar observasi.

2. Data kuantitatif yang diperoleh dari hasil belajar atau tes siswa sebelum

dan sesudah tindakan.
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Dalam proses analisis data ini ada beberapa tahapan yaitu sebagai berikut :

(1) Reduksi data, (2) Penyajian data,( 3) mengambil kesimpulan, penarikan/

verifikasi.

C. HASIL PEMBAHASAN

   Motivasi belajar siswa sebelum tindakan tergolong masih rendah. Hal

ini bisa dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1. Motivasi Belajar Siswa Pra Siklus

  No                      Keterangan      Prosentase

   1 Perhatian dan konsentrasi siswa         49%

   2 Keaktifan Siswa         50%

   3 Kerjasama Siswa         58%

Hasil belajar siswa juga masih rendah sebelum diadakan tindakan . berikut ini

tabel hasil belajar siswa pra siklus.

Tabel 2. Daftar Hasil Belajar Pra Siklus

  No           Jumlah Siswa      Prosentase     Keterangan

   1                  8          33%     Tuntas

   2                  16          67%      Belum Tuntas

Dari hasil penelitian diketahui bahwa motivasi dan hasil belajar siswa masih

rendah. Untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa agar menjadi

lebih baik, maka dalam pembelajaran menggunakan pembelajaran matematika

realistik.

Berikut ini tabel perbandingan motivasi pada pra siklus dan siklus I
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Tabel 3. Perbandingan Motivasi Pada Pra Siklus Dan siklus I

  No             Keterangan    Pra Siklus       Siklus I

   1        Perhatian dan Motivasi          49%          67%

   2        Keaktifan Siswa          50%          63%

   3        Kerjasama Siswa          58%          71%

Tabel 4. Tabel Perbandingan Hasil Belajar Pra Siklus dan Siklus I

  No              Keterangan      Pra Siklus       Siklus I

   1               Tuntas           33%          79%

   2                Belum Tuntas           67%          21%

          Pada tabel diatas, sesudah melakukan tindakan dengan menggunakan

pembelajaran matematika realistik mengalami peningkatan nilai yang tuntas 8

siswa (33%) menjadi 19 siswa (79%). Selain itu motivasi belajar siswa

mengalami peningkatan dari perhatian dan konsentrasi siswa 49% naik

menjadi 67% , keaktifan siswa dari 50% naik menjadi 63%, kerjasama siswa

dari 58% naik menjadi 71%. Dari siklus 1 sudah mengalami peningkatan

tetapi belum seperti yang diinginkan yaitu 85%.

          Penelitian ini melakukan evaluasi terhadap tindakan yang harus

dilakukan untuk memperbaiki pada siklus berikutnya. Dari hasil observasi dan

hasil tes pada siklus I diperoleh beberapa hal yang harus dievaluasi untuk

tindakan berikutnya agar pelaksanaan pembelajaran matematika dengan

pembelajaran matematika realistik dapat meningkatan. Refleksi pada siklus I

meliputi : (1) guru belum optimalmeningkatkan perhatian siswa pada

pembelajaran, (2) guru kurang tegas menegur siswa yang tidak memperhatikan

pelajaran, (3) guru belum melaksanakan alokasi waktu dengan baik, (4) guru

belum optimal memantau kegiatan siswa dikelas.

           Berdasarkan pengamatan tersebut peneliti akan mengadakan

pembelajaran siklus II.
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Tabel 5. Perbandingan Motivasi Belajar dari Pra Siklus, Siklus I, dan

Siklus II

  No           Keterangan  Pra Siklus   Siklus I   Siklus II

   1 Perhatian dan konsentrasi       49%     67%      92%

   2 Keaktifan Siswa       50%     63%      88%

   3 Kerjasama Siswa       58%     71%      88%

Tabel 6. Perbandingan Hasil Belajar Pra Siklus, Siklus I, Siklus II

  No        Keterangan   Pra Siklus      Siklus I    Siklus II

   1 Tuntas         33%        79%       92%

   2 Belum Tuntas         67%        21%        8%

          Pada tabel  diatas, sesudah dilakukan tindakan dengan menggunakan

pembelajaran matematika realistik dan berdasarkan refleksi untuk motivasi

belajar siswa pada siklus I perhatian dan konsentrasi 67% naik menjadi 92%

pada siklus II mengalami peningkatan 25%, keaktifan siswa dari 63% naik

menjadi 88% pada siklus II mengalami peningkatan 25%, kerjasama siswa

dari 71% naik menjadi 88% pada siklus II mengalami peningkatan 17%.

Kemudian untuk hasil belajar pada siklus I 79% naik menjadi 92% pada siklus

II dan mengalami peningkatan 13%. Keberhasilan dari penelitian ini dengan

pembelajaran matematika realistik jika dari seluruh indikator motivasi siswa

mencapai 85% dan dari seluruh siswa mendapat nilai 70 sesuai dengan KKM

yang ditentukan di SD N 2 Jonggrangan Klaten Utara.  Berarti proses

pembelajaran matematika dengan materi bilangan pecahan pada siklus II ini

berhasil.
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D. Kesimpulan

  Pembelajaran matematika realistik dapat meningkatkan motivasi dan

hasil belajar bilangan pecahan. Hal ini dapat ditunjukkan dengan

meningkatnya motivasi belajar  pada siklus pertama, persentase peningkatan

motivasi siswa dari sebelum tindakan sampai siklus I mengalami peningkatan

dari perhatian dan konsentrasi siswa 49% naik menjadi 67% pada siklus I dan

pada siklus II naik menjadi 92%, pada keaktifan siswa 50% naik menjadi

63% pada siklus I dan pada siklus II naik menjadi 88%, pada kerjasama siswa

58% naik menjadi  71% pada siklus I dan pada siklus II naik menjadi 88%.

Sedangkan pada hasil belajar siswa yang tuntas hanya 33% naik menjadi 79%

pada siklus I dan pada siklus II naik menjadi 92%.

Penelitan ini membuktikan bahwa melalui pembelajaran matematika

realistik dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar dalam bilangan

pecahan pada siswa SD N 2 Jonggrangan Klaten Utara. Berdasarkan hasil

penelitian diatas diharapkan dapat memberikan sedikit sumbangan pemikiran

bagi praktisi, khususnya pada mata pelajaran matematika agar memperoleh

hasil yang lebih baik.

 Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disampaikanbeberapa saran; saran

bagi guru adalah 1) dapat digunakan untuk meningkatkan motivasi dan hasil

belajar matematika karena pembelajaran ini melibatkan situasi yang real, 2)

memberikan perubahan sikap yang positif sehingga dapat membangkitkan

motivasi siswa dalam menerima pelajaran, 3) guru dapat mevariasi

penggunaan pembelajaran matematika realistik dengan media yang lain

sehingga pembelajaran akan lebih baik. Saran bagi siswa adalah; 1) siswa

dapat berperan aktif dengan menyampaikan ide atau gagasan pada proses

pembelajaran, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan lancar dan

memperoleh hasi yang optimal, 2) siswa dapat mengaplikasi hasil

pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Saran bagi sekolah  adalah

penggunaan pembelajaran matematika realistik dapat membantu
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meningkatkan motivasi dan hasil belajar. Saran bagi peneliti selanjutnya

adalah dapat dijadikan sebagai referensi dalam melakukan penelitian

selanjutnya, sehingga pembelajaran matematika realistik dapat meningkatkan

motivasi belajar siswa dan hasil belajar siswa.
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