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ABSTRAK

Siswa kelas V SD Negeri Hapingin masih mengalami kesulitan memahami materi operasi hitung bilangan pecahan sehingga hasil belajarnya tergolong rendah. Hal ini bisa disebabkan karena metode mengajar guru yang kurang
bervariasi dan cenderung mendominasi pembelajaran. Akibatnya siswa cepat bosan dan kurang berminat belajar matematika. Untuk itu dilakukan
penelitian melalui pembelajaran dengan pendekatan pendidikan matematika
realistik (PMR). Penelitian bertujuan meningkatkan hasil belajar dan aktivitas siswa serta mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran dengan pendekatan matematika realistik. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan
pada semester II tahun pelajaran 2017/2018.dengan subjek sebanyak 9
orang siswa. Penelitian berlangsung 2 siklus, setiap siklus terdiri dari 4 tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan, dan refleksi.
Data-data hasil penelitian dianalisis secara deskriptif. Untuk hasil belajar
siswa yang diperoleh melalui evaluasi dianalisis dengan teknik ketuntasan
belajar. Adapun data aktivitas siswa dan pelaksanaan pembelajaran yang diperoleh melalui pengamatan dianalisis melalui teknik persentase (%). Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan, bahwa hasil belajar
siswa pada operasi hitung bilangan pecahan dapat ditingkatkan dari nilai
rata-rata 70,37 dengan ketuntasan 77,78% (tidak tuntas) pada siklus I menjadi 74,07 dengan ketuntasan 100% (tuntas) pada siklus II. Aktivitas siswa
dapat ditingkatkan dari 68,98% (cukup aktif) pada siklus I menjadi 75,93%
(aktif) pada siklus II. Kegiatan pembelajaran dapat terlaksana dengan semakin baik, dari 75,00% (baik) pada siklus I menjadi 81,67% (baik) pada siklus II. Untuk itu disarankan kepada guru SD hendaknya dapat mencoba
menggunakan pendekatan pendidikan matematika realistik karena dapat
membantu guru dan siswa dalam kegiatan belajar mengajar.
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Pendahuluan
Dalam Kurikulum 2006 dinyatakan,
bahwa matematika merupakan ilmu universal
yang mendasari perkembangan teknologi modern, dan mempunyai peranan penting dalam
berbagai disiplin ilmu dan memajukan daya
pikir manusia.Oleh karena itu, semua peserta
didik perlu mempelajari matematika mulai dari
sekolah. dasar untuk membekali peserta didik
dengan kemampuan berpikir logis, analitis, sintesis, kritis, dan kreatif.
Matematika adalah salah satu dasar ilmu
pengetahuan dari ilmu pengetahuan yang

sekarang telah berkembang pesat. Matematika
juga merupakansalah satu bidang studi yang
memiliki peranan yang sangat penting dalam
dunia pendidikan. Salah satu karakteristik matematika adalah mempunyai objek kajian yang
bersifat abstrak, Sifat abstrak ini menyebabkan
banyak peserta didik mengalami kesulitan dalam menghayati dan memahami konsep-konsep matematika. Pembelajaran matematika di
SD lebih menekankan pada aktivitas memanipulasi benda konkret dalam memecahkan masalah untuk memahami konsep-konsep matematika.
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Matematika diajarkan di SD dengan semua
jenis dan program serta dengan jumlah jam
yang relatif banyak bila dibandingkan dengan
mata pelajaran lainnya. Meskipun matematika
mempunyai jam pelajaran yang relatif banyak,
tetapi kenyataan di lapangan menunjukkan
bahwa matematika di SD masih dianggap oleh
kebanyakan siswa di SD Negeri Hapingin sebagai mata pelajaran yang sulit dan membosankan karena materi-materi yang ada banyak berhubungan dengan dalil dan rumus-rumus.
Salah satu materi pada mata pelajaran matematika yaitu bilangan pecahan. Penyelesaian
soal operasi hitung bilangan pecahan membutuhkan pemahaman konsep yang lebih sulit
dibandingkan dengan operasi hitung bilangan
lainnya, sehingga banyak siswa kelas V SD
Negeri Hapingin yang mengalami kesulitan dalam memahami operasi hitung bilangan
pecahan sehingga hasil belajar operasi hitung
bilangan pecahan masih tergolong rendah.
Berdasarkan hasil ulangan pada tahun-tahun ajaran yang lalu, masih banyak siswa kelas
V SD Negeri Hapingin yang mengalami kesulitan dalam mata pelajaran matematika khususnya pada materi operasi hitung bilangan
pecahan, Ini terbukti dari tiga tahun terakhir
nilai matematika pada materi ini yang tidak
sesuai harapan. Rata-rata persentase siswa
yang memenuhi KKM atau tuntas belajar tidak
lebih dari 60% dengan KKM 60.
Keberhasilan belajar matematika siswa
sangat dipengaruhi oleh peran guru dalam
proses pembelajaran (Dalle, Hairudinor, dkk.,
2020; Dalle, Hayat, dkk., 2020). Salah satu
upaya untuk menunjang keberhasilan pembelajaran adalah dengan menerapkan pendekatan, model atau metode pembelajaran
maupun media pembelajaran yang menarik
dan efektif sesuai dengan karakteristik peserta
didik dan mata pelajaran matematika itu
sendiri (Baharuddin & Dalle, 2019). Peneliti
menyadari, bahwa pendekatan atau metode
pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran matematika materi operasi hitung
bilangan pecahan di kelas V SD Negeri Hapingin, selama ini dirasa kurang menarik. Guru
(peneliti) lebih banyak menggunakan metode
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ceramah yang kurang bervariasi dan cenderung mendominasi kegiatan selama berlangsungnya proses pembelajaran. Hal demikian
membuat siswa kelas V SD Negeri Hapingin kurang termotivasi untuk aktif dalam kegiatan
pembelajaran. Siswa merasa cepat bosan dan
kurang berminat belajar matematika karena
pembelajaran lebih berpusat pada guru sehingga berdampak pada hasil belajar siswa
yang rendah (Dalle dkk., 2021).
Berkaitan dengan hal tersebut di atas,
maka perlu diterapkannya pendekatan dan
model pembelajaran yang efektif dan inovatif
dan dapat meningkatkan minat dan motivasi
siswa sehingga hasil belajar operasi hitung
bilangan pecahan dapat ditingkatkan. Menurut
peneliti, pendekatan pendidikan matematika
realistik merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang dirasa tepat dan efektif untuk
meningkatkan hasil belajar siswa pada materi
operasi hitung bilangan pecahan.
Menurut Ignatia Sutarsi (dalam Yulianto,
2010), melalui pendekatan pendidikan matematika realistik (PMR) pembelajaran cukup
menyenangkan bagi siswa, siswa lebih aktif
dan kreatif dalam mengungkap ide dan pendapatnya, bertanggung jawab dalam menjawab
soal dengan memberi alasan-alasan. Secara
umum siswa dapat memahami materi dengan
baik, sebab konsep-konsep yang dipelajari
dikonstruk oleh siswa sendiri.
Melalui penerapan pendekatan pendidikan matematika realistik diharapkan dapat menumbuhkan minat dan motivasi siswa untuk
lebih giat dan aktif dalam belajar matematika.
Dengan demikian hasil belajar siswa pada materi operasi hitung bilangan pecahan dapat ditingkatkan. Berdasarkan kenyataan tersebut
maka peneliti mengadakan penelitian tentang
penggunaan pendekatan pendidikan matematika realistik dalam meningkatkan hasil belajar
operasi hitung bilangan pecahan dengan judul
“Penerapan Pendekatan Pendidikan Matematika Realistik (PMR) Untuk Meningkatkan Hasil
Belajar Operasi Hitung Bilangan Pecahan Siswa
Kelas V SD Negeri Hapingin.” Tujuan dilakukan
penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil
belajar
siswa,
aktivitas
siswa
serta
mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran
matematika materi operasi hitung bilangan
10
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pecahan melalui pendekatan pendidikan matematika realistik (PMR).
Pembelajaran matematika realistik pada
dasarnya adalah pemanfaatan realita dan lingkungan yang dialami oleh siswa untuk
melancarkan proses pembelajaran matematika, sehingga mencapai tujuan pendidikan matematika yang lebih baik daripada yang lalu.
Van den Heuvel-Panhuizen (dalam Wijaya,
2012) menyatakan, penggunaan kata “realistic”
tersebut tidak sekadar menunjukkan adanya
suatu koneksi dengan dunia nyata tetapi lebih
mengacu pada fokus pendidikan matematika
realistik dalam menempatkan penekanan
penggunaan suatu situasi yang bisa dibayangkan oleh peserta didik. Seperti teori yang
dikemukakan oleh Piaget, kognitif anak usia 712 tahun yang termasuk usia peserta didik
sekolah dasar merupakan tahap operasional
konkret,
dimana
pemahaman
anak
mempengaruhi kecakapan berpikir logis
dengan menggunakan benda-benda yang bersifat konkret atau real.
Menurut Sumantri (2007), bahwa
penggunaan media benda konkrit dapat
meningkatkan minat siswa untuk mempelajari
materi pelajaran serta mengembangkan motivasi belajar siswa. Media konkret adalah segala
sesuatu yang nyata dapat digunakan untuk
menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima
sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan,
perhatian dan minat siswa sehingga proses
pembelajaran dapat berjalan lebih efektif dan
efesien menuju tercapainya tujuan yang diharapkan. Media benda konkrit adalah objek
yang sesungguhnya yang akan memberikan
rangsangan yang amat penting bagi siswa dalam mempelajari berbagai hal.
Dari teori Piaget tersebut di atas, pendekatan pendidikan matematika realistik cocok
digunakan dalam suatu pembelajaran karena
secara aktif, peserta didik membangun pemahamannya dari hasil pengalaman dan interaksi
lingkungan. Hal demikian sesuai dengan
hakikat dari matematika sendiri, bahwa matematika yakni anak yang belajar matematika
dihadapkan pada masalah tertentu berdasarkan konstruksi pengetahuan yang diperolehnya ketika belajar dan anak berusaha
memecahkannya. Jadi jelaslah bahwa pada
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pemebalajaran dengan pendekatan matematika realistik memungkinkan terjadinya proses
belajar aktif oleh siswa.
Aktivitas siswa selama proses belajar
mengajar merupakan salah satu indikator
adanya keinginan siswa untuk belajar.
Aktivitas siswa merupakan kegiatan atau
perilaku yang terjadi selama proses belajar
mengajar. Kegiatan-kegiatan yang dimaksud
adalah kegiatan yang mengarah pada proses
belajar
seperti
bertanya,
mengajukan
pendapat, mengerjakan tugas-tugas, dapat
menjawab pertanyaan guru dan bisa
bekerjasama dengan siswa lain, serta tanggung
jawab terhadap tugas yang diberikan.
Di dalam belajar diperlukan aktivitas.
Prinsip dari belajar adalah berbuat, “learning
by doing”. Berbuat yang dimaksudkan di sini
adalah berbuat untuk mengubah tingkah laku
atau melakukan suatu kegiatan (Sardiman,
2010). Keaktifan siswa dapat dilihat dalam hal
turut serta dalam melaksanakan tugasnya,
terlibat dalam pemecahan masalah, bertanya
kepada siswa lain atau guru, mencari informasi
sendiri, melaksanakan diskusi kelompok,
melatih diri dalam memecahkan soal,
menerapkan apa yang telah diperoleh dalam
menyelesaikan tugas. Oleh karena itu
keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran
sangat penting agar proses transfer ilmu yang
diberikan oleh guru dapat diterima dan
dipahami siswa secara baik (Sudjana, 2005:
61). Jadi dapat dipahami bahwa keaktifan
siswa sangat menentukan pencapaian hasil
belajar siswa dalam pembelajaran.
Hasil belajar adalah tingkat penguasaan
yang dicapai siswa dalam mengikuti proses
belajar mengajar sesuai dengan tujuan
pendidikan yang ditetapkan (Purwanto, 2008).
Hasil belajar bisa tampak pada hasil perubahan
tingkah laku seseorang. Seperti perubahan
pengetahuannya dari tidak tahu menjadi tahu,
dari tidak mengerti menjadi mengerti. Hal lain
seperti perubahan keterampilan, kebiasaan,
emosional, hubungan sosial, dan sikapnya.
Purwanto (2008) menyatakan, hasil belajar menunjukkan kemampuan siswa yang
sebenarnya yang telah mengalami proses pengalihan ilmu pengetahuan dari seseorang yang
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dapat dikatakan dewasa atau memiliki pengetahuan kurang. Jadi dengan adanya hasil belajar, orang dapat mengetahui seberapa jauh
siswa dapat menangkap, memahami, memiliki
materi pelajaran tertentu. Oleh karena itu guru
dapat menentukan strategi belajar mengajar
yang lebih baik.
Metodologi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri
Hapingin kecamatan Batang Alai Utara pada semester II tahun pelajaran 2017/2018. Keseluruhan penelitian mulai dari perencanaan
hingga penyusunan laporan dilaksanakan
selama 6 bulan, yaitu dari bulan Januari sampai
Juni 2018 dengan subjek berjumlah 9 orang
siswa terdiri dari 3 siswa laki-laki dan 6 siswa
perempuan.
Penelitian ini berupa penelitian tindakan
kelas (PTK), sebagai suatu upaya guru
(peneliti) memperbaiki praktik pembelajaran
di kelas untuk meningkatkan proses dan hasil
pembelajaran. Penelitian tindakan kelas (PTK)
difokuskan kepada proses pembelajaran berusaha mangkaji dan merefleksi suatu pendekatan pembelajaran dengan tujuan untuk
meningkatkan proses dan produk pengajaran
di kelas. Penelitian berlangsung 2 siklus dan setiap siklus terdiri dari 4 tahapan yaitu
perencanaan,
pelaksanaan
tindakan,
pengamatan, dan refleksi.
Pada
tahap
perencanaan,
peneliti
melakukan hal-hal seperti: (a) Menyusun RPP
dengan pendekatan pendidikan matematika
realistik beserta LKSnya, (b) Menyiapkan
benda-benda konkret yang sudah dikenal dan
sering dilihat siswa seperti gula batu atau
permen, gelas, coklat silverqueen, air mineral,
dan tali rafia, (c) Menyiapkan soal tes/evaluasi
beserta kunci jawabannya, dan (d) Menyiapkan
lembar observasi aktivitas siswa dan
pelaksanaan kegiatan pembelajaran.
Selanjutnya pada tahap pelaksanaan
tindakan, peneliti melaksanakan pembelajaran
operasi hitung bilangan pecahan melalui pendekatan pendidikan matematika realistik
(PMR). Bersamaan dengan pelaksanaan pembelajarn, dilakukan pengamatan proses dan
hasil pembelajaran untuk mengumpulkan
data-data sesuai tujuan penelitian. Pada tahap
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akhir dilakukan refleksi untuk mengetahui
sejauhmana hasil yang telah tercapai pada
pelaksanaan tindakan sebagai bahan masukan
pada pelaksanaan siklus berikutnya.
Data-data yang terkumpul dihitung dan
dianalisis secara deskriptif. Data hasil belajar
siswa yang diperoleh melalui tes/evaluasi pada
setiap akhir kegiatan pembelajaran, dianalisis
dengan teknik ketuntasan belajar secara
klasikal yang dihitung dengan rumus berikut.
Ketuntasan klasikal
= (Jlh siswa tuntas belajar)
/(Jlh seluruh siswa) × 100%
Adapun data aktivitas siswa dan
pelaksanaan pembelajaran dianalisis dengan
teknik persentase (%) yang dihitung dengan
rumus berikut.
Persentase = (Skor hasil pengamatan)
/(Skor maksimal) x 100%
Nilai
persentase
yang
diperoleh
selanjutnya diinterpretasikan dengan kategori
penilaian aktivitas siswa dan pelaksanaan
pembelajaran.
Adapun indikator yang dijadikan ukuran
atas keberhasilan penelitian ini adalah apabila
hasil belajar siswa dapat mencapai ketuntasan
klasikal (80%), persentase aktivitas siswa
setidaknya mencapai 69% (aktif), dan
pelaksanaan
pembelajaran
setidaknya
mencapai 75% (baik).
Hasil dan Pembahasan
Hasil Penelitian Siklus I
Berdasarkan atas nilai rata-rata yang
tercapai, hasil belajar siswa pada siklus I sudah
dapat ditingkatkan dari 68,52 pada pertemuan
1 menjadi 70,37 pada pertemuan 2. Sedangkan
dari aspek ketuntasan belajar, pada pertemuan
1 jumlah siswa yang tuntas belajar 6 orang,
tidak tuntas 3 orang dengan ketuntasan
klasikal 66,67% dan pada pertemuan 2 jumlah
siswa tuntas belajar 7 orang, tidak tuntas 2
orang dengan ketuntasan klasikal sebesar
77,78%.
Pada pertemuan 1 persentase aktivitas
siswa sebesar 66,67% dalam kategori cukup
aktif dan pertemuan 2 dapat meningkat
menjadi 68,98% dalam kategori cukup aktif.
Jadi pada pelaksanaan siklus I siswa sudah
tergolong cukup aktif dalam belajar.
12
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Persentase
pelaksanaan
kegiatan
pembelajaran pada pertemuan 1 sebesar
73,33% dalam kategori cukup dan pertemuan
2 sebesar 75,00% dalam kategori baik. Jadi
pada siklus I kegiatan pembelajaran sudah
dapat terlaksana dengan semakin baik dan
pada pertemuan 2 sudah dapat terlaksana
dengan baik.
Hasil Penelitian Siklus II
Pada pertemuan 1 diperoleh hasil belajar
siswa dengan nilai rata-rata 72,59 dan semua
siswa dapat tuntas belajar sehingga ketuntasan
klasikal mencapai 100%. Pada pertemuan 2
nilai rata-rata siswa dapat meningkat menjadi
74,07 dan semua siswa juga dapat tuntas
belajar sehingga ketuntasan klasikal mencapai
100%.
Persentase
aktivitas
siswa
pada
pertemuan 1 sebesar 73,61% dalam kategori
aktif dan pertemuan 2 sebesar 75,93% dalam
kategori aktif. Pada siklus II aktivitas siswa
terlihat semakin meningkat dan pada
pelaksanaan pertemuan 1 siswa sudah
tergolong aktif dalam mengikuti kegiatan
pembelajaran.
Persentase
pelaksanaan
kegiatan
pembelajaran pada pertemuan 1 sebesar
80,00% dalam kategori baik dan pertemuan 2
sebesar 81,67% juga dalam kategori baik. Hasil
tersebut menggambarkan bahwa kegiatan
pembelajaran pada siklus II dapat terlaksana
dengan semakin baik.
Pembahasan
Hasil belajar siswa yang dimaksudkan
pada penelitian ini merupakan pemahaman
siswa kelas V SD Negeri Hapingin terhadap
materi pelajaran operasi hitung bilangan
pecahan yang diukur melalui pemberian
tes/evaluasi pada setiap akhir kegiatan
pembelajaran. Adapun bentuk soal tes yang
digunakan adalah essay atau uraian. Sebelum
dilakukan penelitian, dari hasil ulangan pada
tahun-tahun ajaran yang lalu diketahui bahwa
masih banyak siswa kelas V SD Negeri Hapingin
yang nilainya belum mencapai KKM. Rata-rata
persentase siswa yang memenuhi KKM atau
tuntas belajar tidak lebih dari 60%.
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Setelah dilakukan penelitian pada sikus I
pertemuan 1 diperoleh hasil belajar siswa
dengan nilai rata-rata 68,52 dan jumlah siswa
yang tuntas belajar 6 orang, tidak tuntas 3
orang sehingga didapat ketuntasan klasikal
66,67%. Pada pertemuan 2 hasil belajar siswa
dapat meningkat menjadi 70,37 dengan jumlah
siswa tuntas belajar 7 orang, tidak tuntas 2
orang dan ketuntasan klasikal sebesar 77,78%.
Namun hasil ini belum sesuai harapan karena
belum memenuhi indikator keberhasilan
penelitian yang telah ditetapkan, yaitu tercapai
ketuntasan klasikal dengan jumlah siswa
tuntas belajar minimal mencapai 80%.
Pada pelaksanaan siklus II, diperoleh hasil
belajar siswa untuk pertemuan 1 dengan nilai
rata-rata 72,59 dan semua siswa dapat tuntas
belajar sehingga ketuntasan klasikal mencapai
100%. Pada pertemuan 2 nilai rata-rata siswa
sebesar 74,07 dan semua siswa juga dapat
tuntas belajar sehingga ketuntasan klasikal
mencapai 100%. Dari data tersebut dapat
diketahui bahwa pada siklus II hasil belajar
siswa dapat semakin ditingkatkan dan sudah
bisa memenuhi indikator keberhasilan
sehingga penelitian pada siklus II dapat
dikatakan berhasil.
Peningkatan hasil belajar siswa pada
penelitian ini bisa terjadi karena pelaksanaan
pembelajaran dengan pendekatan pendidikan
matematika realistik (PMR) sesuai dengan
tahap perkembangan siswa kelas V yang
berada pada fase operasional konkret.
Kemampuan yang tampak pada fase ini adalah
kemampuan dalam proses berpikir untuk
mengoperasikan kaidah-kaidah logika dengan
objek
yang
bersifat
konkret.
Pada
pembelajaran dengan pendekatan matematika
realistik, siswa dihadapkan pada benda atau
situasi-situasi konkret. Pada penelitian ini
siswa bekerja secara berkelompok dalam
situasi yang menyenangkan dengan adanya
permasalahan nyata yang harus dipecahkan
dengan bantuan media benda konkret.
Menurut Ignatia Sutarsi (dalam Yulianto,
2010), melalui pendekatan pendidikan
matematika realistik (PMR) pembelajaran
cukup menyenangkan bagi siswa, siswa lebih
aktif dan kreatif dalam mengungkap ide dan
pendapatnya, bertanggung jawab dalam
13

Volume 7 | Nomor 2 | Januari-Juni 2021

Nurhikmah, 2021 / Penerapan Pendekatan Pendidikan Matematika Realistik (PMR) untuk Meningkatkan Hasil Belajar Operasi Hitung
Bilangan Pecahan Siswa Kelas V SD Negeri Hapingin

menjawab soal dengan memberi alasan-alasan.
Secara umum siswa dapat memahami materi
dengan baik, sebab konsep-konsep yang
dipelajari dikonstruk oleh siswa sendiri.
Penggunaan benda-benda konkret pada
pembelajaran dengan pendekatan matematika
realistik
menyebabkan materi pelajaran
operasi hitung bilangan pecahan menjadi lebih
nyata sehingga lebih mudah dipahami siswa.
Oleh karena itu pemahaman siswa pada materi
pelajaran dapat semakin baik dan hasil
belajarnya dapat meningkat. Hal demikian
sesuai dengan pandangan Soedjadi (dalam
Sofiana, 2015), bahwa pendidikan matematika
realistik menempatkan realitas dan lingkungan
siswa sebagai titik awal pembelajaran. Masalah
yang nyata atau yang telah dikuasai dapat
dibayangkan dengan baik oleh siswa dan
digunakan sebagai sumber munculnya konsep
atau pengertian matematika yang semakin
meningkat.
Berikutnya untuk aspek aktivitas siswa,
pada pelaksanaan siklus I pertemuan 1
persentase aktivitas siswa sebesar 66,67%
dalam kategori cukup aktif dan pertemuan 2
dapat meningkat menjadi 68,98% dalam
kategori cukup aktif. Jadi pada pelaksanaan
siklus I siswa sudah tergolong cukup aktif
dalam belajar. Bahkan aktivitas siswa dalam
merespon apersepsi dan motivasi guru,
memperhatikan penjelasan guru, bersama
kelompok mengerjakan LKS, dan partisipasi
pada kegiatan akhir sudah tergolong aktif.
Namun hasil yang tercapai pada siklus I ini
belum dapat memenuhi indikator keberhasilan
penelitian, yaitu dengan persentase aktivitas
siswa minimal mencapai 69% dalam kategori
aktif.
Pada siklus II pertemuan 1 persentase
aktivitas siswa sebesar 73,61% dalam kategori
aktif dan pertemuan 2 sebesar 75,93% dalam
kategori aktif. Jadi pada siklus II aktivitas siswa
dapat semakin meningkat dan pada
pelaksanaan pertemuan 1 siswa sudah
tergolong aktif mengikuti pembelajaran. Hasil
yang tercapai pada siklus II ini telah memenuhi
indikator keberhasilan penelitian sehingga
penelitian pada siklus II sudah dapat dikatakan
berhasil.
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Pada penelitian ini, aktivitas siswa dalam
memperhatikan penjelasan guru terlihat paling
tinggi dibanding aktivitas siswa lainnya. Hal ini
terjadi karena penggunaan benda-benda
konkret pada saat guru menyampaikan
informasi tentang materi pelajaran dapat
menumbuhkan minat dan motivasi siswa
sehingga siswa lebih tertarik dan dapat
memperhatikan penjelasan guru secara baik.
Sedangkan aktivitas siswa yang terlihat paling
kurang adalah dalam mengajukan, menjawab
atau menanggapi pertanyaan. Hal tersebut
wajar terjadi karena permasalahan ini tidak
hanya terjadi pada pembelajaran matematika
saja, namun terjadi pada setiap kali kegiatan
pembelajaran. Namun melalui pembelajaran
matematika realistik aktivitas siswa tersebut
dapat ditingkatkan walaupun hanya dalam
beberapa kali pertemuan. Hasil ini merupakan
hal positif yang perlu ditindaklanjuti pada
kegiatan pembelajaran selanjutnya.
Secara umum peningkatan aktivitas siswa
pada penelitian ini terjadi karena melalui
penggunaan
pendekatan
pendidikan
matematika realistik kegiatan pembelajaran
menjadi lebih menyenangkan sehingga siswa
timbul gairah untuk mengikuti pelajaran. Hal
demikian sesuai dengan pendapat Sumantri
(2007), bahwa penggunaan media benda
konkrit dapat meningkatkan minat siswa untuk
mempelajari
materi
pelajaran
serta
mengembangkan motivasi belajar siswa. Media
konkret adalah segala sesuatu yang nyata
dapat digunakan untuk menyalurkan pesan
dari pengirim ke penerima sehingga dapat
merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan
minat siswa sehingga proses pembelajaran
dapat berjalan lebih efektif dan efesien menuju
tercapainya tujuan yang diharapkan. Media
benda konkrit adalah objek yang sesungguhnya
yang akan memberikan rangsangan yang amat
penting bagi siswa dalam mempelajari
berbagai hal.
Pada aspek pelaksanaan pembelajaran
diketahui,
bahwa
pada
tahun-tahun
sebelumnya, pembelajaran matematika materi
operasi hitung bilangan pecahan di kelas V SD
Negeri Hapingin dirasa masih terlaksana
dengan lebih banyak menggunakan metode
ceramah yang kurang bervariasi dan guru
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merasa cenderung mendominasi kegiatan
selama pembelajaran. Setelah melakukan
pembelajaran dengan pendekatan pendidikan
matematika realistik, kegiatan pembelajaran
terasa lebih berkualitas dengan ditandai
semakin aktifnya siswa dalam belajar.
Persentase pelaksanaan pembelajaran
pada siklus I pertemuan 1 sebesar 73,33%
dalam kategori cukup dan pada pertemuan 2
sebesar 75,00% dalam kategori baik. Jadi pada
siklus I kegiatan pembelajaran dapat
terlaksana dengan semakin baik dan pada
pertemuan 2 sudah dapat terlaksana dengan
baik. Hasil ini sudah dapat memenuhi indikator
keberhasilan, yakni dengan persentase
pelaksanaan
pembelajaran
setidaknya
mencapai 75% dalam kategori baik. Namun
demikian masih ada beberapa kegiatan yang
belum terlaksana secara maksimal sehingga
perlu perbaikan pada pelaksanaan siklus
berikutnya. Beberapa kegiatan tersebut adalah
mengecek
pemahaman
siswa
dengan
melakukan kegiatan tanya jawab, memfasilitasi
siswa untuk mempresentasikan hasil kerja
kelompoknya, membimbing siswa membuat
kesimpulan, dan bersama peserta didik
melakukan refleksi.
Persentase
pelaksanaan
kegiatan
pembelajaran pada siklus II pertemuan 1
sebesar 80,00% dalam kategori baik dan
pertemuan 2 sebesar 81,67% juga dalam
kategori baik. Hasil tersebut menggambarkan
bahwa kegiatan pembelajaran pada siklus II
dapat terlaksana dengan semakin baik dan
dapat memenuhi indikator keberhasilan
penelitian.
Peningkatan
pelaksanaan
pembelajaran pada siklus II ini terjadi karena
guru mampu melakukan perbaikan-perbaikan
pelaksanaan kegiatan pembelajaran terutama
pada kegiatan yang dirasa belum terlaksana
secara maksimal pada pelaksanaan siklus I.

dari nilai rata-rata 70,37 dengan ketuntasan 77,78% (tidak tuntas) pada siklus
I menjadi 74,07 dengan ketuntasan
100% (tuntas) pada siklus II.
b. Aktivitas siswa dapat ditingkatkan dari
68,98% (cukup aktif) pada siklus I
menjadi 75,93% (aktif) pada siklus II.
c. Kegiatan pembelajaran dapat terlaksana dengan semakin baik, dari
75,00% (baik) pada siklus I menjadi
81,67% (baik) pada siklus II.
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka
guru SD disarankan hendaknya dapat mencoba
menggunakan pendekatan pendidikan matematika realistik (PMR) khususnya pada pembelajaran matematika materi operasi hitung
bilangan pecahan karena dapat membantu
guru dalam menyajikan pelajaran yang aktif
serta menyenangkan dan dapat membantu
siswa memahami materi pelajaran dengan
lebih mudah.
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