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ABSTRAK 

 

PENERAPAN PENDEKATAN MATEMATIKA REALISTIK UNTUK 

MENINGKATKAN PEMAHAMAN KONSEP DASAR PECAHAN  

PADA SISWA KELAS IVB SDLB SUKOHARJO, MARGOREJO,  

PATI TAHUN PELAJARAN 2013/2014 

 

 

Rohaenur, A54E111069, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014, 83 

Halaman. 

 

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Peningkatan pemahaman siswa 

terhadap konsep dasar pecahan dalam mata pelajaran matematika kelas IVB SDLB Negeri 

Sukoharjo melalui implementasi pendekatan matematika realistik, dan (2) kendala-kendala 

yang dihadapi siswa dalam implementasi pembelajaran matematika realistik pada siswa 

kelas IVB SDLB Negeri Sukoharjo serta upaya mengatasinya. Penelitian ini tergolong 

Penelitian Tindakan Kelas. 

Subyek penelitian adalah siswa kelas IVB SDLB Negeri Sukoharjo yang berjumlah 7 

orang. Siswa tersebut terdiri siswa tunarungu sedangkan obyek dalam penelitian ini adalah 

pemahaman. Penelitian ini dilakukan dalam tiga siklus dengan tahapan tiap siklus 

mencakup  perencanaan, tindakan, observasi/evaluasi, dan refleksi. Dalam penelitian ini, 

siswa dikatakan  paham karena memenuhi indicator pemahaman minimal 80%. Data yang 

telah terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pemahaman siswa pra siklus yang paham hanya 2 orang. Nantinya, pada siklus I 

siswa yang paham mencapai 5 orang dan kemudian pada siklus II siswa yang paham 

mencapai 6 orang, dan pada siklus III siswa paham mencapai 7 orang. Dengan demikian 

dapat dikatakan  bahwa implementasi pendekatan matematika realistic dapat meningkatkan 

pemahaman siswa kelas IVB SDLB Negeri Sukoharjo semester II tahun pelajaran 

2013/2014 dengan standar kompetensi menggunakan pecahan dalam pemecahan masalah.  

 

 

Kata kunci: Pendekatan Matematika Realistik, Pemahaman Konsep, Bilangan 

Pecahan 
 

PENDAHULUAN 

Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yaitu anak cerdas istimewa dan 

berbakat istimewa ( CI BI ), anak tuna netra, anak tuna rungu wicara. anak tuna grahita 

anak tuna daksa, anak tuna laras. Anak autis dan anak cacat ganda. Salah satu pendidikan 

anak tuna rungu wicara adalah hal yang tidak bisa diabaikan, memegang peranan penting 

pula dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu 

berkompetisi dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga pendidikan 

ABK harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk memperoleh hasil maksimal. 

Pendidikan secara umum hendaknya dikelola, baik secara kualitas maupun kuantitas. Hal 

tersebut dapat dicapai dengan terlaksananya pendidikan yang tepat waktu dan tepat guna 

untuk mencapai tujuan pembelajaran. 
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Sejalan dengan upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi di 

bidang pendidikan telah banyak diupayakan oleh pemerintah, baik pada pendidikan dasar, 

menengah sampai pendidikan tinggi termasuk didalamnya pendidikan luar biasa (PLB) 

guna meningkatkan kualitas pendidikan. Misalnya, meningkatkan kualitas guru melalui 

penataran-penataran, seminar pendidikan, dan pendidikan lanjutan.  

Matematika harus dekat dengan anak dan kehidupan sehari-hari. Upaya ini 

dilihat dari berbagai situasi dan persoalan-persoalan “realistik”. Realistik ini dimaksudkan 

tidak mengacu pada realitas tetapi pada sesuatu yang dapat dibayangkan. Jenning dan 

Dunne dalam (Suharta, 2002: 642) mengatakan bahwa kebanyakan siswa mengalami 

kesulitan dalam mengaplikasikan matematika ke dalam situasi kehidupan nyata. Hal lain 

yang menyebabkan sulitnya matematika bagi siswa karena pembelajaran matematika 

kurang bermakna, artinya guru dalam pembelajaran di kelas tidak mengaitkan dengan 

skema yang telah dimiliki oleh siswa dan siswa kurang diberikan kesempatan untuk 

menemukan kembali dan mengkonstruksi sendiri ide matematika. 

Mengaitkan pengalaman kehidupan nyata anak dengan ide-ide matematika 

dalam pembelajaran di kelas penting dilakukan agar pembelajaran bermakna. Menurut Van 

de Henvel-Panhuizen (2000), bila anak belajar matematika terpisah dari pengalaman 

mereka sehari-hari maka anak akan cepat lupa dan tidak dapat mengaplikasikan 

matematika, terlebih anak tuna rungu wicara. 

Berdasarkan permasalahan yang ditemukan di kelas, penulis perlu meningkatkan 

pemahaman konsep dasar pecahan kepada peserta didik  dengan melakukan penelitian 

yang berjudul “Penerapan Pendekatan Matematika Realistik untuk Meningkatkan 

Pemahaman Konsep Dasar Pecahan Pada Siswa Kelas IVB SDLB Sukoharjo Tahun 

Pelajaran 2013/2014”. 

 

Perumusan Masalah 

 “Apakah penerapan pendekatan matematika realistik dapat meningkatkan 

pemahaman konsep dasar pecahan pada mapel matematika di kelas IVB SDLB Sukoharjo 

tahun pelajaran 2013/2014 ?” 

Tujuan Penelitian 

 “Untuk meningkatkan Pemahaman konsep Dasar Pecahan dengan menggunakan 

Pendekatan Matematika Realistik di kelas IVB SDLB Sukoharjo Kecamatan Margorejo 

Kabupaten Pati.” 

Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

(1) dengan penelitian ini diharapkan dunia pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus 

(ABK) dalam hal ini Anak Tuna Rungu Wicara, khususnya bidang studi 

matematika menjadi lebih menarik dan bukan menjadi pelajaran yang 

menakutkan bagi siswa Tuna Rungu Wicara, dan  

(2) bagi dunia pendidikan: diharapkan PMR ini dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran matematika khususnya di sekolah luar biasa. 

b. Manfaat Praktis 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Penulis 

Bagi peneliti, diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang lebih 

mendalam tentang pendekatan matematika realistik khusus-nya pada ABK. 

2. Bagi siswa 
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Bagi Siswa, diharapkan dapat memperbaiki dan meningkatkan hasil 

pembelajaran matematika, dan siswa dapat belajar lebih menyenangkan karena 

mengimplementasikan pendekatan matematika realistik sebagai media 

pembelajaran matematika di kelas pada standar kompetensi menggunakan 

pecahan dalam pemecahan masalah, 

3. Bagi Guru 

Penelitian ini   bermanfaat   untuk   mengetahui   efektivitas   model 

pembelajaran dengan pendekatan matematika realistik dalam pemahaman 

konsep dasar pecahan dan dapat dijadikan tolok ukur untuk mengadakan 

perbaikan-perbaikan dalam pembelajaran selanjutnya. 

4. Bagi Sekolah 

Bagi sekolah, diharapkan dapat memberikan wawasan pembelajaran 

matematika yang lebih bermakna bagi siswa tuna rungu wicara. 

 

LANDASAN TEORI 

1. Matematika Sekolah Dasar 

Matematika merupakan mata pelajaran yang ada di Sekolah Dasar. Menurut 

Wahyudi dan Inawati (2009:5) mengemukakan bahwa “matematika  merupakan 

suatu ilmu yang mempelajari jumlah-jumlah yang diketahui melalui proses 

perhitungan dan pengukuran yang dinyatakan dengan angka-angka atau simbol.” 

Matematika SD digunakan untuk membekali peserta  didik dengan kemampuan 

berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan efektif. Antonius Cahya (2006: 18) 

mengemukakan bahwa “Matematika berfungsi untuk mengembangkan kemampuan 

bernalar melalui kegiatan penyelidikan, eksplorasi, dan eksperimen, sebagai alat 

pemecahan masalah melalui pola pikir dan model matematika, serta sebagai alat 

komunikasi melalui simbol, tabel, grafik, diagram, dalam menjelaskan gagasan”. 

Matematika Sekolah Dasar terdiri dari sistem-sistem yang terstruktur  yang masing-

masing terbentuk melalui pola penalaran secara deduktif dengan logika matematika 

sebagai alat penalarannya dalam mengkomunikasikan suatu proses perhitungan dan 

pengukuran yang dinyatakan dengan angka-angka.  

2. Pembelajaran Matematika Sekolah Dasar 

Pembelajaran matematika hakikatnya adalah suatu proses yang sengaja 

dirancang dengan tujuan untuk menciptakan suasana lingkungan memungkinkan 

peserta didik melaksanakan pembelajaran, dan proses tersebut berpusat pada guru 

mengajar . Pembelajaran matematika harus memberika peluang kepada peserta 

didik untuk berusaha dan mencari pengalaman tentang matematika. Menurut 

Aisyah (Wahyudi dan Kriswandani, 2007:47) menyimpulkan bahwa “Pembelajaran 

matematika adalah pembelajaran berpusat pada kegiatan peserta didik belajar dan 

bukan berpusat pada kegiatan guru mengajar” 

3. Pendekatan Matematika Realistik 

a. Hakekat Pendekatan Matematika Realistik 

Salah satu pembelajaran matematika yang beroreintasi pada matematisasi 

pengalaman sehari – hari dan menerapkan matematika dalam kehidupan sehari – 

hari adalah pembelajaran Matematika Realistik (MR). Realistic Mathematica 

Education (RME) merupakan teori belajar mengajar dalam pendidikan 

matematika. Teori RME pertama kali diperkenalkan dan dikembangkan di 

Belanda pada tahun 1970 oleh Institut Freudenthal. Teori ini mengacu 

padapendapat Freudenthal yang mengatakan bahwa matematika harus dikaitkan 

dengan realita dan matematika merupakan aktivitas manusia. Ini berarti 
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matematika harus dekat dengan anak yang relevan dengan kehidupan nyata 

sehari-hari. Matematika sebagai aktivitas manusia berarti manusia harus 

diberikan kesempatan untuk menemukan kembali ide dan konsep matematika 

dengan bimbingan orang dewasa, Gravencher (Suharta, I;2005). Seperti yang 

dikatakan Zulkardi (2001:1) bahwa Realistic Mathematic Education (RME) atau 

pendekatan matematika realistic adalah teori pembelajaran yang bertitik tolak 

dari hal-hal „real‟. Realistic dalam hal ini dimaksudkan tidak mengacu pada 

realitas tetapi pada sesuatu yang dapat dibayangkan oleh siswa, Slettenhar 

(Asmin, 2005). Prinsip penemuan kembali dapat diinspirasi oleh prosedur-

prosedur pemecahan informal, sedangkan proses penemuan kembali 

menggunakan konsep matematisasi. Dua jenis matematisasi diformulasikan oleh 

Traffers yaitu matematisasi horizontal dan vertical (Suharta, I:2005). Dalam 

bermatematika secara horizontal, siswa mengidentifikasi bahwa soal konstektual 

harus ditransfer ke dalam soal bentuk matematika untuk lebih dipahami. 

Menurut Gravemeijer dan Traffers (Suharta, I:2005) melalui penskemaan, 

perumusan, dan pemvisualisasian, siswa mencoba menemukan kesamaan dan 

hubungan soal dan mentransfernya kedalam bentuk model matematika formal 

dan tidak formal. Peran guru adalah membentuk siswa menemukan model-

model tersebut dengan memberikan gambaran model-model yang cocok untuk 

mempresentasikan soal tersebut, De Lange (Asmin, 2006). Sedangkan dalam 

matematika secara vertical, siswa menyelesaikan bentuk matematika formal atau 

tidak formal dari soal kontekstual dengan menggunakan konsep, operasi dan 

prosedur matematika yang berlaku dan dipahami siswa. Dalam hal ini peran 

guru sangat dominan.  

b. Karakteristik Pendekatan Matematika Realistik 

Karakteristik RME adalah menggunakan konteks “dunia nyata”, model – 

model, produksi, dan kontruksi siswa, interaktif dan keterkaitan (Treffers, 1991 ; 

Van den Heuvel-panhuizen, 1998). 1) Konsep Matematisasi (De Lange, 1987) 

Dalam RME, Pembelajaran diawali dengan masalah konstektual “Dunia Nyata”, 

sehingga memungkinkan mereka menggunakan pengalaman sebelumnya secara 

langsung. Proses penyarian (inti) dari konsep yang sesuai dari situasi nyata 

dinyatakan oleh De Lange (Suharta, I;2005) sebagai matematisasi konseptual, 

melalui abstraksi dan formalisasi siswa akan mengembangkan konsep yang 

lebih komplit. Kemudian, siswa dapat mengaplikasikan konsep-konsep 

matematika ke bidang baru dunia nyata (applied Mathematization). Oleh karena 

itu, untuk menjembatani konsep-konsep matematika dengan pengalaman anak 

sehari-hari perludiperhatikan matematisasi pengalaman sehari-hari 

(mathematization of every day experience) dan penerapan matematika dalam 

sehari-hari (Bonotto, 2000). 2) Menggunakan model-model (Matematisasi). 

Istilah model berkaitan dengan model situasi dan model matematik yang 

dikembangkan oleh siswa sendiri (self develoved models). Peran self develoved 

models merupakan jembatan bagi siswa dari situasi real ke situasi abstrak atau 

dari matematika informal ke matematika formal. Artinya siswa membuat model 

sendiri dalam menyelesaikan masalah. Pertama adalah model situasi yang dekat 

dengan dunia nyata siswa. Generalisasi dan formalisasi model tersebut akan 

berubah menjadi model-of masalah tersebut. Melalui penalaran model-of akan 

bergeser menjadi model-for masalah yang sejenis. Pada akhirnya, akan menjadi 

model matematika formal. 3) Menggunakan Produksi dan Kontruksi Steefland 

(Suharta, I;2005) menekankan bahwa dengan pembuatan “produksi bebas” 
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siswa terdorong untuk melakukan refleksi pada bagian yang mereka anggap 

penting dalam proses belajar. Strategi-strategi informal siswa yang merupakan 

prosedur pemecahan masalah konstektual merupakan sumber inspirasi dalam 

pengembangan pembelajaran lebih lanjut yaitu untuk mengkonstruksi 

pengetahuan matematika formal. 4) Menggunakan Interaktif Interaksi siswa 

dengan guru merupakan hal yang mendasar dalam RME. Secara eksplisit 

bentuk-bentuk interaksi yang berupa negosiasi, penjelasan, pembenaran, setuju, 

tidak setuju, pertanyaan atau refleksi digunakan untuk mencapai bentuk formal 

dari bentuk-bentuk informal siswa. 5) Menggunakan Keterkaitan 

(Intertwinment) Dalam RME pengintegrasian unit-unit matematika adalah 

esensial. Jika dalam pembelajaran kita mengabaikan keterkaitan dengan bidang 

lain, maka akan berpengaruh pada pemecahan masalah. Dalam mengaplikasikan 

matematika, biasanyadiperlukan pengetahuan yang lebih kompleks, dan tidak 

hanya dalam aritmatika, aljabar, atau geometri tetapi juga bidang lain.  

c. Implementasi Pendekatan Matematika Realistik 

Menurut Suharta, I (2005) bahwa implementasi PMR di kelas meliputi tiga 

fase yakni:  

a. Fase pengenalan.  

Pada fase pengenalan, guru memperkenalkan masalah realistic dalam 

matematika realistic kepada seluruh siswa serta membantu untuk memberi 

pemahaman (setting) masalah. Pada fase ini sebaiknya ditinjau ulang semua 

konsep-konsep yang berlaku sebelumnya dan diusahakan untuk mengaitkan 

masalah yang dikaji saat ituke pengalaman siswa sebelumnya,  

b. Fase eksplorasi.  

Pada fase eksplorasi, siswa dianjurkan bekerja secara individual, 

berpasangan atau dalam kelompok kecil.Pada saat siswa sedang bekerja, mereka 

mencoba membuat model situasi masalah, berbagi pengalaman atau ide, membuat 

dugaan. Selanjutnya dikembangkan strategi-strategi pemecahan masalah yang 

mungkin dilakukan berdasarkan pada pengetahuan informal atau formal yang 

dimiliki siswa.  

c.Fase meringkas.  

Peranan siswa dalam fase ini sangat penting seperti: mengajukan dugaan, 

pertanyaan kepada yang lain, bernegosiasi, alternatif-alternatif pemecahan 

masalah, memberikan alasan, memperbaiki strategi dan dugaan mereka, dan 

membuat keterkaitan. Sebagai hasil diskusi, siswa diharapkan menemukan 

konsep-konsep awal atau pengetahuan matematika formal sesuai dengan tujuan 

mater 

d. Keunggulan dan Kelemahan Matematika Realistik 
a) Keunggulan Matematika Realistik  

1) Karena siswa membangun sendiripengetahuannya maka siswa tidak 

mudah lupa dengan pengetahuannya.  

2) Suasana dalam proses pembelajaran menyenangkan karena menggunakan 

realitas kehidupan.  

3) Siswa merasa dihargai dan semakin terbuka karena setiap jawaban siswa 

ada nilainya.  

4) Memupuk kerjasama dengan kelompok.  

5) Melatih keberanian siswa karena harus menjelaskan jawabannya.  

6) Melatih siswa untuk terbiasa berpikir dan mengemukakan pendapat.  
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7) Pendidikan budi pekerti, misalnya: kerja sama dan saling menghormati 

teman yang sedang berbicara.  

 

 

b) Kelemahan Matematika Realistik  

1) Karena sudah terbiasa diberi informasi terlebih dahulu maka siswa masih 

kesulitan dalam menemukan sendiri jawabannya.  

2) Membutuhkan waktu yang lama terutama bagi siswa yang lemah.  

3) Siswa yang pandai kadang-kadang tidak sabar untuk menanti temannya 

yang belum selesai.  

4) Membutuhkan alat peraga yang sesuai dengan situasi pembelajaran saat 

itu.  

5) Belum ada pedoman penilaian, sehingga guru merasa kesulitan dalam 

evaluasi/memberi nilai 

e. Langkah-langkah Pembelajaran Matematika Realistik 

Wahyudi dan Kriswandani (2007: 52) mengemukakan bahwa langkah– 

langkah pembelajaran dalam pendekatan pembelajaran matematika realistik 

adalah sebagai berikut :  

1.Memahami masalah/soal konteks guru memberikan masalah/persoalan 

kontekstual dan meminta peserta didik untuk memahami masalah tersebut.  

2.Menjelaskan masalah konstektual, langkah ini dilakukan apabila ada peserta 

didik yang belum paham dengan masalah yang diberikan.  

3.Menyelesaikan masalah secara kelompok atau individu.  

4.Membandingkan dan mendiskusikan jawaban. Guru memfasilitasi diskusi dan 

menyediakan waktu untuk membandingkan dan mendiskusikan jawaban dari 

soal secara kelompok.  

5.Menyimpulkan hasil diskus 

f. Tujuan Pembelajaran Matematika Realistik 

Tujuan Pembelajaran Matematika Realistik sebagai berikut:1)  Menjadikan 

matematika lebih menarik, relevan dan bermakna, tidak terlalu formal dan tidak 

terlalu abstrak. 2) Mempertimbangkan tingkat kemampuan siswa. 3) 

Menekankan belajar matematika “learning by doing”.4) Memfasilitasi 

penyelesaian masalah matematika tanpa menggunakan penyelesaian yang 

baku.5) Menggunakan konteks sebagai titik awal pembelajaran 

matematika.(kuiper&kouver,1993) 

4. Penggunaan Pendekatan MatematikaRealistik pada Pembelajaran 

Matematika di Sekolah Dasar 

Untuk memberikan gambaran tentang implementasi pembelajaran 

matematika realistik, misalnya diberikan contoh tentang pembelajaran pecahan di 

sekolah dasar (SD). Sebelum mengenalkan pecahan kepada siswa sebaiknya 

pembelajaran pecahan dapat diawali dengan pembagian menjadi bilangan yang 

sama misalnya pembagian kue, supaya siswa memahami pembagian dalam bentuk 

yang sederhana dan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga siswa 

benar-benarmemahami pembagian setelah siswa memahami pembagian menjadi 

bagian yang sama, baru diperkenalkan istilah pecahan. Pembelajaran ini sangat 

berbeda dengan pembelajaran bukan matematika realistik dimana siswa sejak awal 

dicekoki dengan istilah pecahan dan beberapa jenis pecahan. Pembelajaran 

matematika realistikdiawali dengan dunia nyata, agar dapat memudahkan siswa 

dalam belajar matematika, kemudian siswa dengan bantuan guru diberikan 
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kesempatan untuk menemukan sendiri konsep-konsep matematika. Setelah itu, 

diaplikasikan dalam masalah sehari-hari atau dalam bidang lain 

5. Siswa Tuna Rungu Wicara 

Easterbrooks (1997) mengemukakan bahwa terdapat tiga jenis utama 

ketunarunguan menurut lokasi ganguannya: 

1. Conductive loss, yaitu ketunarunguan yang terjadi bila terdapat gangguan 

pada bagian luar atau tengah telinga yang menghambat dihantarkannya 

gelombang bunyi ke bagian dalam telinga. 

2. Sensorineural loss, yaitu ketunarunguan yang terjadi bila terdapat kerusakan 

pada bagian dalam telinga atau syaraf auditer yang mengakibatkan 

terhambatnya pengiriman pesan bunyi ke otak. (Ketunarunguan Andi 

tampaknya termasuk ke dalam kategori ini. 

3. Central auditory processing disorder, yaitu gangguan pada sistem syaraf 

pusat proses auditer yang mengakibatkan individu mengalami kesulitan 

memahami apa yang didengarnya meskipun tidak ada gangguan yang 

spesifik pada telinganya itu sendiri. Anak yang mengalami gangguan pusat 

pemerosesan auditer ini mungkin memiliki pendengaran yang normal bila 

diukur dengan audiometer, tetapi mereka sering mengalami kesulitan 

memahami apa yang didengarnya. 

6. Pemahaman Konsep 

a. Definisi Pemahaman dan Konsep  
            Menurut Purwanto (1994:44) pemahaman adalah tingkat kemampuan yang 

mengharapkan siswa mampu memahami arti atau konsep, situasi serta fakta yang 

diketahuinya. Sementara Mulyasa (2005 : 78) menyatakan bahwa pemahaman adalah 

kedalaman kognitif dan afektif yang dimiliki oleh individu. Selanjutnya Ernawati 

(2003:8) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan pemahaman adalah 

kemampuan menangkap pengertian-pengertian seperti mampu mengungkapkan suatu 

materi yang disajikan dalam bentuk lain yang dapat dipahami, mampu memberikan 

interpretasi dan mampu mengklasifikasikannya. 

b. Pemahaman Konsep Matematika 
            Menurut Sanjaya (2009) mengatakan apa yang di maksud pemahaman konsep 

adalah kemampuan siswa yang berupa penguasaan sejumlah materi pelajaran, 

dimana siswa tidak sekedar mengetahui atau mengingat sejumlah konsep yang 

dipelajari, tetapi mampu mengungkapan kembali dalam bentuk lain yang mudah 

dimengerti, memberikan interprestasi data dan mampu mengaplikasikan konsep yang 

sesuai dengan struktur kognitif yang dimilikinya.             

c.  Indikator Pemahaman Konsep 
            Menurut Sanjaya (2009) indikator yang termuat dalam pemahaman konsep 

diantaranya: 1) Mampu menerangkan secara verbal mengenai apa yang telah 

dicapainya 2)      Mampu menyajikan situasi matematika kedalam berbagai cara serta 

mengetahui perbedaan, 3)      Mampu mengklasifikasikan objek-objek berdasarkan 

dipenuhi atau tidaknya persyaratan yang membentuk konsep tersebut, 4) Mampu 

menerapkan hubungan antara konsep dan prosedur,5)      Mampu memberikan contoh 

dan contoh kontra dari konsep yang dipelajari, 6)      Mampu menerapkan konsep 

secara algoritma, 7)       Mampu mengembangkan konsep yang telah dipelajari.               

7. Penelitian Tindakan Kelas 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) merupakan salah satu cara yang strategis 

bagi guru untuk memperbaiki layanan pendidikan yang harus diselenggarakan dalam 

konteks pembelajaran di kelas dan peningkatan kualitas program sekolah secara 
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keseluruhan. Hal itu dapat dilakukan dengan meningkatkan tujuan Penelitian 

Tindakan Kelas. Tujuan ini dapat dicapai dengan cara melakukan berbagai tindakan 

untuk memecahkan berbagai permasalahan pembelajaran di kelas, baik disadari atau 

mungkin tidak disadari. 

METODE PENELITIAN 

Tempat Penelitian 

Tempat yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitian adalah SDLB Sukoharjo 

Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati. Sekolah ini merupakan salah satu sekolah didesa 

Margorejo. Sekolah ini terletak di Desa Sukoharjo, tepatnya di sebelah timur Akper 

Pragola Pati. Kelas yang menjadi sumber penelitian yaitu kelas IVB dengan jumlah siswa 

7, terdiri dari siswa siswi yang menderita kelainan tuna rungu wicara. 

Subyek dan Obyek Penelitian 

Subyek dalam penelitian ini adalah siswa kelas IVB SDLB Sukoharjo Margorejo, 

Kabupaten Pati pada tahun pelajaran 2013/2014 jumlah siswanya adalah 7 anak yang 

terdiri dari siswa tuna rungu wicara..  

Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah pemahaman konsep dasar pecahan dan 

pendekatan matematika realistic. 

Rancangan Penelitian 
Penelitian yang dilakukan oleh peneliti digolongkan dalam Penelitian Tindakan 

(action research). Penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang dilakukan oleh guru di 

dalam kelasnya sendiri melalui refleksi diri, dengan tujuan untuk memperbaiki kenerja 

sebagai guru sehingga hasil belajar siswa menjadi lebih meningkat. Pada prinsipnya 

penelitian tindakan kelas itu dilakukan untuk memperbaiki proses pembelajaran agar hasil 

pembelajaran dan proses pembelajaran yang diharapkan dapat meningkat.  

Teknik Pengumpulan Data 

Menurut pengumpulan data yang dilakukan meliputi observasi wawancara dan 

dokumentasi, masing-masing akan dijelaskan secara singkat  berikut ini : 

1. Observasi 

 Pengertian Observasi merupakan teknik pengumpulan data, dimana peneliti 

melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat 

kegiatan yang dilakukan (Riduwan, 2004 : 104). 

2. Tes Hasil Belajar (Post Test) 

 Ada beberapa pendapat dari beberapa ahli tentang pengertian tes, menurut 

Arikunto (2010: 53), tes merupakan alat atau prosedur yang digunakan untuk 

mengetahui atau mengukur sesuatu dalam suasana, dengan cara dan aturan-aturan 

yang sudah ditentukan.. Menurut Sudijono (2011: 67), tes adalah cara (yang dapat 

dipergunakan) atau prosedur (yang perlu ditempuh) dalam rangka pengukuran dan 

penilaian di bidang pendidikan, yang berbentuk pemberian tugas atau serangkaian 

tugas baik berupa pertanyaan-pertanyaan (yang harus dijawab), atau perintah-perintah 

(yang harus dikerjakan) oleh testee, sehingga (atas dasar data yang diperoleh dari hasil 

pengukuran tersebut) dapat dihasilkan nilai yang melambangkan tingkah laku atau 

prestasi testee; nilai mana dapat dibandingkan dengan nilai-nilai yang dicapai oleh 

testee lainnya atau dibandingkan dengan nilai standar tertentu.. Sedangkan menurut 

F.L. Goodeneough dalam Sudijono (2011: 67), tes adalah suatu tugas atau serangkaian 

tugas yang diberikan kepada individu atau sekelompok individu, dengan maksud 

untuk membandingkan kecakapan mereka, satu dengan yang lain. 
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3. Wawancara 

Sedangkan menurut Rubiyanto, (2011:83) wawancara adalah cara pengumpulan 

data dengan jalan tanya jawab secara langsung berhadapan muka, peneliti bertanya 

secara lisan respondent menjawab secara lisan pula). Ciri utama wawancara adalah 

tatap muka antara interviewer dan interviewe. Agar interview dapat memberikan 

jawaban yang objektif diperlukan hubungan baik antara keduanya. 

Wawancara dilakukan terhadap beberapa pihak seperti guru dan siswa kelas IVB 

SDLB Sukoharjo, Margorejo, Pati. Dari kegiatan ini akan diperoleh data seberapa 

besar tingkat penguasaan konsep diri siswa, serta bagaimana cara guru mengajar. 

4. Dokumentasi 

Menurut Arikunto (2006: 231) metode dokumentasi adalah “mencari data 

mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, 

majalah, notulen, agenda dan sebagainya”. 

5. Angket  

Pengertian metode angket menurut Arikunto (2006:151) “Angket adalah 

pernyataan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi  dari responden 

dalam arti laporan tentang pribadi atau hal-hal yang ia ketahui”. Sedangkan menurut 

Sugiyono (2008:199) “Angket atau kuesioner merupakan tehnik pengumpulan data 

yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 

kepada responden untuk dijawab” 

Indikator Kinerja 

Dari 7 Siswa yang terdiri dari siswa tuna rungu wicara perempuan ternyata yang 

paham dalam pembelajaran Matematika hanya 25% sedangkan 75% siswanya kurang 

paham. Dengan penerapan Pendekatan Matematika Realistik diharapkan dapat 

meningkatkan pemahaman siswa dalam pembelajaran Matematika di kelas IVB SDLB 

Sukoharjo, Margorejo, Pati   tahun pelajaran 2013 / 2014 sebesar 80 % melalui indikator 

pemahaman Matematika dalam pembelajaran yaitu sebagai berikut: 

1.       Mampu menerangkan secara verbal mengenai apa yang telah dicapainya 

2.      Mampu menyajikan situasi matematika kedalam berbagai cara serta mengetahui 

perbedaan,  

3.      Mampu mengklasifikasikan objek-objek berdasarkan dipenuhi atau tidaknya 

persyaratan yang membentuk konsep tersebut,  

4.      Mampu menerapkan hubungan antara konsep dan prosedur, 

5.      Mampu memberikan contoh dan contoh kontra dari konsep yang dipelajari,  

6.      Mampu menerapkan konsep secara algoritma,  

7.      Mampu mengembangkan konsep yang telah dipelajari 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Profil Sekolah 

Berikut ini adalah Profil SDLB Negeri Sukoharjo: 

a. Nama Sekolah    : SDLB Negeri Sukoharjo  

b. Nomor Statistik    : 101021312039 

c. Provinsi     : Jawa Tengah 

d. Otonomi Daerah   : Kabupaten Pati 

e. Kecamatan    : Margorejo 

f. Desa     : Sukoharjo 

g. Jalan     : Jl. Soediono 

h. Kode Pos    : 59163 

i. Telepon     : (0295) 383980 
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j. Daerah     : Pedesaan 

k. Status Sekolah    : Negeri/Inpres 

l. Kelompok Sekolah   : B 

m. Akreditasi    : Terdaftar B 

n. Penerbit SK Pendirian   : Gubernur Jawa Tengah 

o. Tahun Berdiri    : 1983/SK.421.2/007/II/39/84 

p. Kegiatan Belajar   : Pagi 

q. Tanah Sekolah    : Milik Sendiri 

r. Luas Tanah Sekolah   : 5.350 m
2
 

s. Bangunan Sekolah   : Milik Sendiri 

t. Lokasi Sekolah    : 

1. Jarak Pusat Kecamatan  : 2 Km 

2. Jarak Pusat Otoda   : 3 Km 

3. Terletak pada lintasan  : Jalan Desa 

u. Organisasi Penyelenggara  : Pemerintah 

v. Melayani Pendidikan   : A. Penyandang Tunanetra 

A. Penyandang Tunarungu 

B. Penyandang Tunagrahita 

C. Penyandang Tunadaksa 

- Penyandang Autis 

(Usia Sekolah: 7 – 12 tahun) 

Visi dan Misi 

a. Visi 

“Optimalisasi Pelayanan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus, Sehingga Dapat 

Mandiri dan Berperan Serta dalam Kehidupan Bermasyarakat dan 

Berbangsa”. 

b. Misi 

1) Memperluas kesempatan memperoleh pendidikan bagi anak luar biasa 

2) Meningkatkan mutu dan pelayanan 

3) Memperluas jaringan guna pengembangan dan sosialisasi  

Kondisi Awal 

 Dengan melihat situasi yang telah berlangsung pada pembelajaran 

Matematika, memperlihatkan bahwa pemahaman konsep dasar pecahan yang dikuasai 

siswa SDLB Negeri Sukoharjo menunjukkan hasil yang kurang. Melihat hasil 

pengamatan pembelajaran yang telah penulis laksanakan terdapat masalah sebagai 

berikut:  

1. Pemahaman konsep dasar pecahan siswa SDLB Negeri Sukoharjo kurang. 

2. Guru masih menggunakan metode konvensional tanpa alat peraga sesuai dengan 

keadaan siswa. 

Deskripsi Penelitian Siklus 

Diskripsi Siklus I 

Perencanaan / tindakan 

Siklus 1 telah dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2014, pembelajaran dilaksanakan 

selama 2 jam pembelajaran (2x35 menit).  

 Hasil dari observasi yang telah dilaksanakan pada tindakan kelas siklus I, 

ditemukan bahwa 29% siswa kurang mampu memahami konsep dasar pecahan dalam 

pembelajaran Matematika dan siswa yang mampu memahami dalam pembelajaran 
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Matematika ada 71%. Ini berarti dibandingkan dengan sebelum diadakannya siklus I ada 

peningkatan sedikit pemahaman siswa. 

 Dari hasil pelaksanaan tindakan siklus I di atas diketahui bahwa 29% siswa kurang 

paham sebanyak 2 siswa, sedangkan 71% siswa sudah paham dalam pembelajaran 

Matematika sebanyak 5 siswa. Data tersebut menunjukkan bahwa ada peningkatan 

pemahaman siswa dalam pembelajaran Matematika tetapi belum memenuhi indikator 

pencapaian keberhasilan dalam penelitian ini, sehingga penelitian pada siklus I harus 

dilanjutkan ke siklus berikutnya yaitu siklus II untuk memperbaiki dan meningkatkan 

pemahaman siswa sesuai yang diinginkan yaitu 80%.  

Deskripsi Siklus II 

Perencanaan Tindakan  

 Pelaksanaan penelitian tindakan kelas siklus II dilakukan pada hari Rabu tanggal 

28 Mei 2014. Pada siklus II ini guru meningkatkan kinerja dan bimbingan terhadap siwa, 

agar siswa dapat lebih konsentrasi pada pelajaran. 

Beberapa perencanaan pada kegiatan siklus II ini antara lain :  

1) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan kegiatan 

pembelajaran yang telah dikembangkan pada siklus I. 

2) Menyiapkan pedoman observasi 

Hasil Pelaksanaan Tindakan 

 Dari hasil pelaksanaan tindakan siklus II diatas diketahui 15% siswa kurang paham 

sebanyak 1 siswa (Fatin Aprilia). Sedangkan 85% siswa sudah paham dalam pembelajaran 

Matematika sebanyak 6 siswa. Data tersebut menunjukkan bahwa ada peningkatan 

pemahaman siswa dalam pembelajaran Matematika yang sangat signifikan. Pada 

pelaksanaan siklus II siswa yang kurang dalam memberikan contoh dari konsep yang telah 

dipelajri dengan jumlah skor 19 atau 68%, sedangkan yang paling tinggi pada indikator 

menerangkan secara verbal mengenai apa yang telah dicapainya dengan jumlah skor 23 

atau 82%. Sebenarnya pada siklus II sudah memenuhi criteria pemahaman, tetapi perlu 

dilaksanakan siklus III sebagai pemantapan atas penelitian ini. 

Deskripsi Siklus III 

Perencanaan Tindakan  

 Pelaksanaan penelitian tindakan kelas siklus III dilakukan pada hari Selasa tanggal 

3 Juni 2014.  

 Dari hasil pelaksanaan tindakan siklus III diatas diketahui 0% siswa kurang paham. 

Sedangkan 100% siswa sudah paham dalam pembelajaran Matematika sebanyak 7 siswa. 

Data tersebut menunjukkan bahwa ada peningkatan pemahaman siswa dalam pembelajaran 

Matematika yang sangat signifikan.  

B. Pembahasan 

  Dalam rangka meningkatkan pemahaman siswa dalam pembelajaran 

terutama Matematika, guru harus melakukan pembenahan pelaksanaan tindakan pada 

proses pembelajaran. Sebelum diadakan penelitian, guru menjelaskan materi dengan 

cara konvensional. Cara yang dilakukan oleh guru dalam meningkatkan pemahaman 

siswa pada pembelajaran Matematika adalah dengan menerapkan strategi 

pembelajaran Pendekatan Matematika Realistik. 

 Dalam peningkatan pemahaman siswa dalam pembelajaran Matematika 

dapat dilihat dalam tabel 17 dan table 18 serta gambar 8 dibawah ini : 
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Tabel 17. Prosentase Pemahaman Siswa Sebelum dan Sesudah Tindakan SDLB Negeri 

Sukoharjo, Margorejo, Pati Tahun Pelajaran 2013/2014 

 
No Nama Siswa Pra siklus Siklus I Siklus II Siklus III 

1 Aria Abimanyu Prasetyo 64% 50% 64% 75% 
2 Yanu kana Rana 50% 64% 82% 82% 
3 Thalita Zahra Syifaarti 25% 75% 75% 75% 
4 Lila Trihastuti 64% 64% 64% 64% 
5 Dea Nurrahma 25%  75% 93% 93% 
6 Fatin Aprilia 25%  50% 50% 64% 
7 Mustofa 25% 64% 100% 100% 

Jumlah siswa yang memenuhi kriteria 

Pemahaman 

2 5 6 7 

Rata-rata prosentase pemahaman 25% 71% 85% 100% 

Tabel 18. Tabel Frekuensi Prosentase Peningkatan Pemahaman Siswa SDLB 

Negeri Sukoharjo, Margorejo, Pati Tahun Pelajaran 2013/2014Menggunakan 

Strategi Pendekatan Matematika Realistik 

Siklus  Prosentase Pemahaman Jumlah Siswa 

Pra Siklus 25% 2 

Siklus I 71% 5 

Siklus II 85% 6 

Siklus III 100% 7 

 

 

Gambar 8. Grafik Frekuensi Prosentase Peningkatan Pemahaman Siswa SDLB 

Negeri Sukoharjo, Margorejo, Pati Tahun Pelajaran 2013/2014 Menggunakan 

Strategi Pendekatan Matematika Realistik 

Dari uraian tabel maupun grafik di atas dapat dilihat adanya peningkatan 

yang signifikan dari sebelum adanya penerapan strategi Pendekatan 
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Matematika Realistik dengan sesudah melakukan tindakan siklus I, siklus II 

maupun siklus III. Sebelum pelaksanaan tindakan ditemukan adanya siswa 

yang paham hanya 25%, siklus I siswa yang paham 50%, siklus II siswa yang 

paham naik menjadi 85%, dan siklus pemantapan yaitu siklus III siswa yang 

paham 100%. 

Berdasarkan pencapaian target yang sudah ditentukan oleh peneliti maka 

penelitian ini dianggap berhenti pada siklus II, namun untuk lebih 

memantapkan lagi peneliti lanjutkan di siklus III dan ternyata siswa 100% 

mampu mencapai kritetia pemahaman. 

KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil dan pembahasan keseluruhan siklus yang telah dilakukan, 

maka dapat disimpulkan bahwa penerapan Pendekatan Matematika Realistik dapat 

meningkatkan pemahaman konsep dasar pecahan dalam pembelajaran Matematika pada 

siswa kelas IVB SDLB Negeri Sukoharjo, Margorejo, Pati tahun pelajaran 2013/2014. 

IMPLIKASI HASIL PENELITIAN 

Kesimpulan di atas memberikan implikasi bahwa dengan pembenahan cara 

mengajar dengan menggunakan model pembelajaran yang tepat dari seorang guru 

memberi pengaruh pada kegiatan belajar siswa yang berdampak pada penguasaan 

materi yang diajarkan dan dapat meningkatkan pemahaman  siswa. Penerapan teori/ 

model strategi yang tepat membutuhkan perencanaan sistematis sesuai dengan strategi 

yang diperoleh. Pendekatan Matematika Realistik merupakan salah satu model 

pembelajaran yang memiliki manfaat untuk meningkatkan pemahaman siswa dalam 

pembelajaran Matematika di kelas. 

Dengan Pendekatan Matematika Realistik  yang diterapkan dalam tiga siklus 

dan meningkatkan pemahaman siswa sehingga pembelajaranpun menjadi lebih hidup, 

tidak monoton mendengarkan penjelasan dari guru saja. 

SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilaksanakan dalam 

usaha untuk meningkatkan pemahaman siswa melalui pendekatan Matematika Realistik 

dalam pembelajaran Matematika, maka diberikan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Bagi Guru 

a. Sebagai masukan guru untuk memilih pendekatan dan model pembelajaran yang 

tepat dalam pembelajaran Matematika. Salah satunya dengan menerapkan 

Pendekatan Matematika Realistik dalam pembelajaran Matematika, karena 

dengan model tersebut dapat meningkatkan pemahaman siswa. 

b. Jika dengan model pembelajaran yang variatif kurang bisa meningkatkan 

pemahaman siswa, berilah tambahan media pembelajaran yang menarik agar 

siswa lebih bersemangat dalam belajar. 

 

2. Bagi Sekolah 

a. Sekolah diharapkan dapat memfasilitasi guru-gurunya dalam melakukan 

pembelajaran agar pembelajaran yang dilakukan oleh guru dapat lebih 

berkualitas. Dalam hal ini disediakan banyak media dan alat pembelajarn yang 

lebih lengkap. 

b. Sekolah memberi kebebasan kepada guru untuk mengeksploitasi kemampuan 

mengajarnya dengan menerapkan berbagai macam model pembelajaran yang 

tepat bagi proses pembelajaran yang dilakukannya. 
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3. Bagi Penelitian Berikutnya 

Bagi penelitian berikutnya yang tertarik dengan permasalahan yang serupa hendaknya 

mengembangkan penelitian ini dan melakukan perbandingan dengan model pembelajaran 

yang lebih variatif, sehingga pemahaman siswa lebih meningkat dan lebih baik. 

Pendekatan Matematika Realistik ini adalah salah satu strategi yang bisa digunakan dan 

tidak menutup kemungkinan bisa dikembangkan strategi yang lain dalam meningkatkan 

pemahaman siswa. Hal ini dilakukan agar pembelajaran Matematika lebih menyenangkan 

bagi siswa, sehingga Matematika menjadi pelajaran yang disukai bagi siswa. 
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