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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peningkatan antusias dan 
hasil belajar matematika bagi siswa kelas VIII D  SMP Negeri 3 Sawit dengan 
penerapan pembelajaran matematika realistik Penelitian ini menggunakan 
penelitian kualitatif berdasarkan fungsinya dengan desain penelitian tindakan 
kelas, sumber data guru dan siswa. metode pengumpulan data observasi, tes, dan 
kajian dokumentasi.Validitas data menggunakan triangulasi teknik, Teknik 
analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan menarik simpulan atau 
verifikasi.  Hasil penelitian, pertama penerapan pembelajaran matematika 
realistik meningkatkan antusias dan hasil belajar matematika siswa kelas VIII D 
SMP Negeri 3 Sawit. Kedua, peningkatan antusias siswa dalam pembelajaran  
matematika yaitu: a) kemampuan peserta didik dalam memperhatikan guru 
sebelum dilakukan tindakan ada 8 siswa (25,80%) pada siklus I ada 16 siswa 
(51,61%) dan siklus II  menjadi 24 siswa (77,41%), b) kemampuan peserta didik 
dalam bertanya sebelum dilakukan tindakan ada 0 siswa (0%) pada siklus I ada 5 
siswa (16,12%) dan siklus II menjadi 12 siswa (38,70%), c) kemampuan peserta 
didik dalam mengerjakan tugas mandiri dengan sungguh – sungguh sebelum 
tindakan  ada 8 siswa (25,80%) pada siklus I ada 16 siswa (51,61%) dan  siklus II 
menjadi 25 siswa (80,64%). Ketiga peningkatan hasil belajar matematika 
sebelum dilakukan tindakan kelas ada  9 siswa (24,03%), pada siklus I ada 13 
siswa (41,93%) dan siklus II menjadi 23 siswa (74,19%). 
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Pendahuluan 

Antusias merupakan salah satu komponen penting yang terdapat pada sifat 

manusia. Seseorang yang memiliki antusias terdapat elemen tambahan berupa rasa 

ingin tahu yang tinggi, dengan rasa ingin tahu yang tinggi maka mendorong 

perubahan yang signifikan terhadapan permasalahan yang sedang dihadapi. Rasa 



ingin tahu yang tinggi seharusnya dimanajemen dengan baik sehingga informasi 

yang didapatkan secara utuh dan sistematis. Di dalam pembelajaran peran guru 

dalam menyampaikan materi mempengaruhi rasa ingin tahu siswa dan perhatian 

siswa terhadap pelajaran yang disampaikan. 

Peserta didik seharusnya mempunyai rasa ingin tahu dalam proses Kegiatan 

Belajar Mengajar (KBM) yang difasilitasi oleh gurunya dengan berbagai cara. 

Salah satunya dengan menugaskan siswa dengan hal yang menantang tetapi sesuai 

dunia mereka. Dengan adanya penugasan siswa diharapkan tumbuh rasa ingin 

tahunya sehingga guru dapat mengarahkan secara ilmiah namun sebenarnya 

terjadi dalam kehidupannya sehari-hari. Selain tugasnya terjawab siswa juga 

mampu menyelesaikan tugas dengan baik secara sistematis. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di SMP Negeri 3 

Sawit ditemukan masih kurangnya antusias siswa dalam pembelajaran matematika 

dan hasil belajar matematika siswa. Adapun prosentase kurangnya antusias siswa 

yang meliputi perhatian siswa terhadap materi yang disampaikan guru 25,80 %, 

bertanya 0% dan penyelesaian tugas dengan sungguh-sungguh 25,80 %. 

Sedangkan rendahnya  hasil belajar matematika ditinjau dari nilai yang kurang 

dari KKM sebanyak 24,03%, nilai KKM mata pelajaraan matematika SMP Negeri 

3 Sawit cukup tinggi yaitu 77. 

Penyebab rendahnya antusias siswa kelas VIII D SMP Negeri 3 Sawit 

adalah beberapa hal diantaranya dilihat dari faktor guru dalam proses KBM, guru 

kurang memperhatikan keadaan siswa dalam proses KBM. Guru terlalu terpaku 

pada pencapaian materi yang harus dipenuhi karena tuntutannya memang seperti 

itu sehingga keadaan siswa secara detail kurang diperhatikan yang mengakibatkan 

mudah hilangnya  konsentrasi siswa yang berdampak kurang antusiasnya dalam 

menerima pelajaraan matematika. Hal ini berdampak rendahnya hasil belajar 

matematika. 

 Dilihat faktor dari siswa, kurangnya antusias dalam proses KBM dapat  

dipengaruhi dari suasana pembelajaran. Salah satunya siswa kurang memahami 



materi pelajaran yang bersifat abstrak yang jarang mereka temui dalam kehidupan 

sehari-hari sehingga siswa tidak mengerti. Hal ini  berdampak siswa malas dalam  

mengikuti proses pembelajaran. Dari permasalahan yang terjadi peneliti 

menerapkan pembelajaran matematika realistik guna meningkatkan antusias dan 

hasil belajar matematika siswa. 

Metode Penelitian 

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian tindakan kelas(PTK) yang 

dilakukan antara peneliti, guru matematika, kepala sekolah, dan petugas sekolah 

yang bersifat kolaboratif. PTK yang dilakukan dapat menunjang pemebelajaran 

yang aktif dan kreatif. Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 3 Sawit sebagai 

penerapan pembelajaran matematika realistik yaitu kelas VIII D SMP Negeri 3 

Sawit beralamat di Bendosari, Sawit, Kabupaten Boyolali. Sekolah ini dibangun 

diatas tanah 1900 m2 dan luas bangunan 1650 m2. SMP Negeri 3 Sawit 

mempunyai 20 kelas yang terdiri dari kelas VII sebanyak 7 kelas, kelas VIII 

sebanyak 7 kelas, dan kelas IX sebanyak 6 kelas. 

Data yang berdasarkan sumbernya dibagi menjadi dua yaitu data primer  

dan data sekunder. Dalam penelitian ini, peneliti dalam memperoleh data primer 

melalui observasi dan metode tes. Sedangkan dalam memperoleh data sekunder 

melalaui kajian dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini, menurut Miles dan Huberman dalam Zainal Arifin (2011:172) 

mengatakan tahap kegiatan dalam menganalisis data yaitu reduksi data, penyajian 

data, dan menarik kesimpulan atau verifikasi. Reduksi data merupakan langkah 

awal dalam menganalisis data dengan tujuan memudahkan pemahaman terhadap 

data yang diperoleh, setelahnya  menyajikan data dalam bentuk teks naratif yang 

berdasarkan pada pertimbangan bahwa setiap data yang muncul berkaitan erat 

dengan data yang lain, kemudian langkah terakhir adalah menarik kesimpulan 

atau verifikasi yang merupakan simpulan pemaknaan terhadap data yang 

diperoleh oleh peneliti. 

 



Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Data sebelum tindakan mengenai peningkatan antusias pembelajaran 

matematika dengan penerapan pembelajaran matematika realistik dilihat dari 

indikator yaitu kemampuan siswa peserta didik dalam memperhatikan guru 

sebanyak 8 siswa (25,80%), kemampuan peserta didik dalam bertanya sebanyak 0 

siswa (0%), kemampuan peserta didik dalam mengerjakan tugas mandiri dengan 

sungguh-sungguh sebanyak 8 siswa (25,80%), dan Siswa yang hasil belajar 

matematikanya ≥ 77 sebanyak 9 siswa (24,03%). 

Data peningkatan antusias pembelajaran matematika dengan penerapan 

pembelajaran matematika realistik pada Siklus I dilihat dari indikator yaitu 

kemampuan siswa peserta didik dalam memperhatikan guru sebanyak 10 siswa 

(32,25%) pada pertemuan I menjadi 16 siswa (51,61%) pada pertemuan II, 

kemampuan peserta didik dalam bertanya sebanyak 3 siswa (9,67%) pada 

pertemuan I menjadi 5 siswa (16,12%) pada pertemuan II, kemampuan peserta 

didik dalam mengerjakan tugas mandiri dengan sungguh-sungguh sebanyak 11 

siswa (35,48%) pada pertemuan I menjadi 16 siswa (51,16%) pada pertemuan II. 

Siswa yang hasil belajar matematikanya ≥ 77 sebanyak 9 siswa (29,03%) 

sebelum tindakan, pada siklus I pertemuan I menjadi sebanyak 9 siswa (29,03%), 

pada siklus I pertemuan II ada 13 siswa (41,93%) pada siklus II pertemuan I ada 

17 siswa (54,83%), dan pada siklus II pertemuan II ada 23 siswa (74,19%). 

Data peningkatan antusias pembelajaran matematika dengan penerapan 

pembelajaran matematika realistik pada Siklus II dilihat dari indikator yaitu 

kemampuan siswa peserta didik dalam memperhatikan guru sebanyak 21 siswa 

(67,74%) pada pertemuan I menjadi 24 siswa (77,41%) pada pertemuan II, 

kemampuan peserta didik dalam bertanya sebanyak 8 siswa (25,80%) pada 

pertemuan I menjadi 12 siswa (38,70%) pada pertemuan II, kemampuan peserta 

didik dalam mengerjakan tugas mandiri dengan sungguh-sungguh sebanyak 21 

siswa (67,74%) pada pertemuan I menjadi 25 siswa (80,64%) pada pertemuan II, 



dan Siswa yang Hasil Belajar matematikanya ≥ 77 sebanyak 17 siswa (54,83%) 

pada pertemuan I menjadi 23 siswa (74,19%) pada pertemuan II. 

Penelitian tindakan kelas sampai pada siklus II terjadi perubahan yang 

signifikan kearah positif pada siswa. Hal ini bisa dilihat dari aspek-aspek atau 

indikator yang telah diamati.  

Peningkatan kemampuan siswa peserta didik dalam memperhatikan guru 

sebanyak 8 siswa (25,80%)  pada saat sebelum dilakukan tindakan kelas menjadi 

24 siswa (77,41%) pada siklus II pertemuan II terjadi peningkatan sebesar 

51,61%, kemampuan peserta didik dalam bertanya sebanyak 0 siswa (0%) pada 

saat sebelum dilakukan tindakan menjadi 12 siswa (38,70%) pada siklus II 

pertemuan II  terjadi peningkatan 38,70% , kemampuan peserta didik dalam 

mengerjakan tugas mandiri dengan sungguh-sungguh sebanyak 8 siswa (25,80%) 

pada saat sebelum tindakan menjadi 25 siswa (80,64%) pada siklus II pertemuan 

II terjadi peningkatan 54,84% dan  peningkatan siswa yang Hasil Belajar 

matematikanya ≥ 77 sebanyak 9 siswa (24,03%) pada saat sebelum tindakan kelas 

menjadi 23 siswa (74,19%) pada siklus II pertemuan II. Data hasil tindakan kelas 

siswa dari sebelum dilakukan tindakan sampai Siklus II pertemuan II secara 

keseluruhan ditunjukan pada tabel berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 1 

Tabel data peningkatan antusias dan hasil belajar matematika dengan 

penerapan pembelajaran matematika realsitik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

O 

Indikator 

Antusias   

Sebelum 

Tindakan 

Silkus I 

Pertemuan I 

Silkus I 

Pertemuan II 

Silkus II 

Pertemuan I 

Silkus II 

Pertemuan II 

1 Memperhatika

n Guru 

8 siswa 

(25,80%) 

10 siswa 

(32,25%) 

16 siswa  

(51,61%) 

21 siswa 

(67,74%) 

24 siswa 

(77,41%) 

2 Bertanya 0 siswa  

(0%) 

3 siswa 

(9,67%) 

5 siswa 

(16,12%) 

8 siswa 

(67.74%) 

12 siswa 

(38,74%) 

3 mengerjakan 

tugas mandiri  

8 siswa 

(25,80%) 

11 siswa 

(35,48%) 

16 siswa  

(51,61%) 

21 siswa 

(67,74%) 

25 siswa 

(80,64%) 

4 Hasil belajar 

matematika 

siswa ≥ 77 

9 siswa 

(24,03%) 

9 siswa 

(24,03%) 

13 siswa 

(41,93%) 

17 siswa 

(54,83%) 

23 siswa  

(74,19%) 



Grafik peningakatan antusias dan hasil belajar 

 

Gambar 1 

Grafik Peningkatan antusias dan hasil belajar matematika dengan penerapan 

pembelajaran matematika realsitik 

Penelitian dengan penerapan pembelajaran matematika realistik 

dilaksanakan di kelas VIIID SMP Negeri 3 Sawit. Peneliti masih kurang dalam 

menguasai jalannya proses KBM dengan baik disebabkan beberapa hal 

diantaranya siswa yang kadang susah untuk mengikuti alurnya pembelajaran, 

sehingga peran peneliti sangat mempengaruhi keberhasilan proses KBM. Selama 

proses tindakan kelas yang dilakukan peneliti yang berkolaborasi dengan guru 

matematika kelas VIII D berupaya meningkatkan antusias dan hasil belajar 

matematika dengan penerapan pembelajaran matematika realistik. 

Pembahasan terhadap permasalahan maupun hipotesis tindakan berdasarkan 

analisis data. Hasil penelitian merupakan hasil kolaboratif antara peneliti dengan 

guru matematika. Kolaborasi dalam penelitian tindakan kelas dari sebelum 

tindakan sampai siklus II memberikan dampak positif terhadap proses KBM di 

kelas yang diteliti dan memotivasi guru matematika untuk melakukan perbaikan 

dan peningkatkan antusias dan hasil belajar matematika dengan penerapan 
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pembelajaran matematika realistik. Permasalahan yang akan dijawab dalam 

penelitian ini adalah Apakah dengan penerapan pembelajaran matematika 

realistik pada siswa kelas VIII D SMP Negeri 3 Sawit tahun 2013/2014 dapat 

meningkatkan antusias siswa dalam pembelajaran matematika?  

Guru selalu berupaya terus menerus melakukan pembenahan pelaksanaan 

tindakan kelas dalam proses KBM. Pembenahan pelaksanaan tindakan kelas 

tersebut adalah dengan memberikan dorongan untuk selalu antusias dalam proses 

KBM. 

Penelitian tentang penerapan matematika realsitik telah dilakukan beberapa 

peneliti sebelumnya salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Adi Nugroho 

(2010) perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti adalah variabel yang ingin 

ditingkatkan dan persamaannya sama- sama menggunakan pendekatan 

matematiak realistik. Adi Nugroho (2010) menyimpulkan menggunakan 

pembelajaraan matematika realistik siswa akan memahami konsep yang diajarkan, 

sehingga kemampuan siswa berkembang dan prestasi siswa meningkat. 

Sedangkan guru bertindak sebagai fasilitator dan motivator yang akan membantu 

mengarahkan dan membimbing siswa. 

Gurit Prananjaya (2010) Pengunaan realistic mathematics education dengan 

pemberian tugas terstruktur merupakan salah satu solusi untuk meningkatkan 

aktivitas belajar siswa yang nantinya diharapkan akan berdampak pada 

peningkatan prestasi belajar siswa. Perbedaan dengan penelitian ini dengan 

peneliti terletak pada variabel yang ingin dicapai dan persamaannya teletak pada 

pendekatan pembelajaran matematika realistik. 

dengan penerapan pembelajaran matematika realistik sebagai upaya 

meningkatkan antusias siswa dengan indikator kemampuan peserta didik dalam 

memperhatikan guru, kemampuan peserat didik dalam bertanya, kemampuan 

peserta didik dalam mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh tingkat antusias 

siswa dalam proses KBM relatif tinggi hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian 

yang telah dilakukan yaitu a) kemampuan peserta didik dalam memperhatikan 



guru sebelum dilakukan tindakan ada 8 siswa (25,80%), siklus I ada 16 siswa 

(51,61%), dan siklus II ada 24 siswa (77,41%), b) emampuan peserta didik dalam 

bertanya sebelum dilakukan tindakan ada 0 siswa (0%),  siklus I ada 5 siswa 

(16,12%), dan pada siklus II ada 12 siswa (38,74%), c) kemampuan peserta didik 

dalam mengerjakan tugas mandiri dengan sungguh - sungguh pada sebelum 

tindakan  ada 8 siswa (25,80%), pada siklus I ada 16 siswa (51,61%), dan pada 

siklus II ada 25 siswa (80,64%). 

Dalam penelitian ini antusias sudah meningkat dilihat dari tolak ukur 

indikatornya. Menjawab permasalahn selanjutnya Apakah dengan penerapan 

pembelajaran matematika realistik pada siswa kelas VIII D SMP Negeri 3 

Sawit tahun 2013/2014 dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran matematika?  

Kemampuan peserta didik dalam memperhatikan guru, bertanya dan 

mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh relatif tinggi, secara langsung hasil 

belajar meningkat seiring dengan proses KBM dilakukan dengan antusias. 

Purwanto (2009:46) Menyatakan bahwa hasil belajar adalah perubahan perilaku 

mahasiswa akibat belajar. Perubahan perilaku disebabkan karena dia mencapai 

penguasaan atas sejumlah bahan yang diberikan dalam proses belajar mengajar. 

Yulianto (2011) menyatakan hasil belajar matematika adalah kemampuan – 

kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya yang 

berbentuk pengetahuan sikap dan keterampilan yang dapat di ukur.  

Hal ini bisa dilihat dari hasil penelitian yang telah dilakukan hasil belajar 

matematika dengan penerapan pembelajaran matematika realistik yang lebih dari 

sama dengan KKM sebelum dilakukan tindakan kelas ada  9 siswa(24,03%), pada 

siklus I ada 13 siswa (41,93%), dan pada siklus II ada 23 siswa (74,19%). 

 

 

 



Berdasarkan uraian diatas bahwa penerapan pembelajaran matematika 

realistik dalam proses KBM dapat meningkatkan antusias dan hasil belajar 

matematika, Artinya hipotesis tindakan diterima dan didukung dengan hasil 

penelitian. Tindak mengajar di atas mendukung hipotesis tindakan. Tindakan – 

tindakan  peneliti memenuhi teori dalam meingkatkan antusias dan hasil belajar 

matematika. 

Kesimpulan 

 Penerapan pembelajaran matematika berjalan efektif dalam proses KBM 

siswa antusias dalam prosesnya, siswa banyak bertanya apabila tidak mengerti, 

mampu berdiskusi dengan temannya, apabila mengalami kesulitan tidak malu 

untuk bertanya kepada guru. Hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan 

secara kolaboratif anatara peneliti dengan guru matematika dapat disimpulkan 

bahwa 1) kemampuan peserta didik dalam memperhatikan guru sebelum 

dilakukan tindakan ada 8 siswa (25,80%) menjadi 24 siswa (77,41%) pada akhir 

tindakan, 2) kemampuan peserta didik dalam bertanya Sebelum dilakukan 

tindakan 0 siswa(0) menjadi 12 siswa (38,74%) pada akhir tindakan, 

3)Kemampuan peserta didik dalam mengerjakan tugas mandiri dengan sungguh - 

sungguh Sebelum dilakukan  tindakan  ada 8 siswa (25,80%) menjadi 25 siswa 

(80,64%) pada akhir tindakan. 

Hasil tindakan kelas mengenai hasil belajar matematika siswa dalam proses 

pembelajaran matematika dalam penelitian ini diperoleh siswa yang Hasil Belajar 

matematikanya ≥ 77 sebanyak 9 siswa (29,03%) sebelum tindakan menjadi 23 

siswa (74,19%) pada akhir tindakan. 
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