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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pendekatan Pendidikan 

Matematika Realistik Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas III A Dan III C 

SDN 4 Praya Tahun Pelajaran 2017/2018. Penelitian ini didasari dari permasalahan 

rendahnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika, yang disebabkan karena 

kekurangtepatan guru dalam memilih gaya serta pendekatan pembelajaran yang 

menyebabkan kurangnya minat siswa serta rasa suka pada mata pelajaran matematika dan 

menjadi anti matematika. Penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimental 

dengan Jenis penelitian yaitu penelitian Quasi Eksperimental Tipe Nonequivalen Control 

Group Design. Teknik yang digunakan dalam pengambilan datanya yaitu teknik tes (tes 

subyektif) dengan menggunakan tes esai berupa jawaban singkat. Data yang diperoleh 

diuji menggunakan uji-t dua pihak menggunakan rumus r-polled varians. Sampel dalam 

penelitian ini adalah siswa keals III A dan III C dengan jumlah peserta 54 orang, yang 

diambil menggunakan teknik Simple Random Sampling. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa nilai rata-rata kelompok eksperimen posttest sebesar 78,37 dan pretest  sebesar 67. 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diperoleh thitung > ttabel  yaitu 3,0203 > 2,0084 pada 

taraf signifikansi 5% maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan Ha diterima yaitu ada 

pengaruh yang positif dan signifikan dari penggunaan pendekatan pendidikan matematika 

realistik terhadap hasil belajar matematika siswa kelas III A dan III C SDN 4 Praya tahun 

pelajaran 2017/2018. 

 

Kata kunci: Pendekatan Pendidikan Matematika Realistik, Hasil Belajar Matematika 
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ABSTRACT 

The aim of this study is to determine the Effect of Realistic Mathematics 

Education Approach to the Students’ value in learning Mathematics in the third grade of 

elementary school in the Class III A and III C at SDN 4 Praya in academic Year 

2017/2018. This research based on the low of students’ value problem in learning in 

mathematics, caused by the lack of teachers in choosing the style and approach in 

teaching and learning process. This cause influenced the student interest to learn 

mathematics being low and anti mathematics. This research is experimental research with 

Quasi Eksperimental Tipe Nonequivalen Control Group Design. The technique used in 

data retrieval is test (subjective test) by using essay test in the form of short answer. The 

data obtained were tested by using a test-t (uji-t) the two classes used the formula r-polled 

variance. The samples in this study were the third grade students in the class III A and III 

C with the number of participants 54 students, using the technique of Simple Random 

Sampling. The results showed that the average value of the experimental group posttest is 

78.37 and pretest of 67. Based on the results of hypothesis testing obtained tcount > ttable is 

3,0203 > 2,0084 at the level of significance 5% this research concluded that H0 rejected 

and Ha received, there is a positive and significant influence from the use of realistic 

mathematics education approach to the value of the students mathematics learning in the 

third grade students in the class III A and III C at SDN 4 Praya in academic year 

2017/2018. 

 
Keywords: Approach of Realistic Mathematics Education, the value of Mathematics 

Learning  
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A. PENDAHULUAN 

Menurut Aisyah, dkk (2007), Matematika adalah salah satu mata 

pelajaran yang diberikan kepada semua jenjang pendidikan yang begitu 

penting karena matematika merupakan ilmu yang universal yang mendasari 

perkembangan teknologi modern, mempunyai peran dalam segala disiplin dan 

memajukan daya pikir manusia sehingga menjadi sumber daya manusia yang 

berkualitas.  

Untuk Indonesia mata pelajaran matematika diberikan mulai sejak kelas 

1 Sekolah Dasar. Siswa SD umurnya berkisar antara 7 tahun atau 8 tahun, 

sampai dengan 11 tahun atau 12 tahun. Menurut Piaget (dalam Budiningsih, 

2012:38) anak SD berada pada tahap operasional konkret. Siswa telah 

memiliki kecakapan berfikir logis, akan tetapi hanya dengan benda-benda 

yang bersifat konkret (nyata). Namun seringkali matematika dianggap sebagai 

salah satu  mata pelajaran yang sangat sulit bagi siswa, dampak negatif atau 

persepsi yang negatif dari pandangan ini adalah banyaknya siswa yang sudah 

merasa anti matematika sebelum mereka betul-betul memahami dan 

mempelajari matematika. 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan wali kelas III 

C SDN 4 Praya Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah yaitu ibu Nurul 

Fatia, S.Pd diketahui bahwa hasil belajar matematika yang diperoleh siswa 

tergolong rendah. Hal ini dapat dilihat dari hasil belajar matematika siswa 

kelas III C di SDN 4 Praya pada semester I yakni pada ulangan tengah 

semester, dari 26 orang siswa hanya ada 12 orang atau 46,15% siswa yang 

mendapat nilai tuntas, sementara itu, 14 orang siswa atau 53,85% siswa masih 

mendapatkan nilai di bawah KKM atau tidak tuntas. Angka tersebut masih 

berada dibawah kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang telah ditentukan 

oleh sekolah tersebut yaitu 67. Dan ketuntasan klasikal yang diperoleh dari 

hasil ulangan tengah semester yaitu 69,19%. Angka ini masih belum mencapai 

target ketuntasan klasikal yang telah ditentukan oleh badan pendidikan 

nasional, yaitu belajar dikatakan tuntas secara klasikal apabila ≥ 85% siswa 

mencapai KKM yang telah ditetapkan. 

Rendahnya nilai rata-rata kelas dan ketuntasan klasikal yang diperoleh 

siswa  disebabkan karena kurangnya minat dan rasa suka pada mata pelajaran 

matematika, juga ketidakmampuan siswa untuk membentuk konsep-konsep 

matematis dalam pembelajaran. Selain itu mereka menganggap matematika 

adalah mata pelajaran yang kurang menarik dan sulit untuk dipelajari. Oleh 

karena itu, diketahui pula bahwa siswa sering kali tidak mengerjakan PR yang 

diberikan oleh guru karena minatnya yang sangat kurang terhadap 

matematika. Faktor lain penyebab rendahnya hasil belajar matematika yaitu 

kurikulum yang padat, media belajar yang kurang efektif, strategi dan metode 
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pembelajaran yang dipilih oleh guru kurang tepat serta kemampuan guru yang 

kurang dapat membangkitkan motivasi belajar siswa. 

Berdasarkan berbagai faktor penyebab rendahnya hasil belajar tersebut 

dapat diasumsikan bahwa faktor utama yang menyebabkan rendahnya mutu 

pembelajaran matematika karena kekurangtepatan guru dalam memilih gaya 

serta pendekatan pembelajaran dan kekurangmampuan guru dalam 

memotivasi belajar siswa ini yang menyebabkan kurangnya minat siswa serta 

rasa suka pada mata pelajaran matematika dan menjadi anti matematika. 

Berdasarkan paparan diatas dibutuhkan suatu strategi atau pendekatan 

pembelajaran yang menarik minat dan keinginan siswa untuk mempelajari 

matematika. Cara yang bisa diterapkan adalah dengan menerapkan pendekatan 

pembelajaran yang mengkaitkan matematika dengan dunia siswa, yakni  

menggabungkan konsep-konsep matematika sesuai dengan keadaan dunia 

nyata yang dialami dan ada disekitar siswa sehingga siswa akan merasa 

matematika dekat dengan kehidupan mereka dan memudahkan mereka dalam 

membentuk konsep-konsep matematis dalam proses pembelajaran. Cara ini 

sesuai dengan pendapat ahli tentang matematika Hans Freudental (dalam 

Susanto, 2013:189) yaitu matematika merupakan aktivitas insani (human 

activities) dan harus dikaitkan dengan realitas. Selain itu dalam pembelajaran  

matematika juga di sajikan secara menarik bagi siswa agar mereka termotivasi 

untuk belajar matematika. 

Mengacu pada penelitian diatas maka ada salah satu cara yang dapat 

digunakan untuk mengatasi masalah diatas yaitu menggunakan pendekatan 

pendidikan matematika realistik, karena pendekatan ini berorientasi pada 

siswa bahwa matematika adalah aktivitas manusia dan matematika akan selalu 

berhubungan secara nyata dalam konteks kehidupan sehari-hari siswa ke 

pengalaman belajar yang berorientasi pada hal-hal yang real (konkret/nyata). 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti melakukan penelitian dengan judul 

"Pengaruh Pendekatan Pendidikan Matematika Realistik Terhadap Hasil 

Belajar Matematika Siswa Kelas III A Dan III C SDN 4 Praya Tahun 

Pelajaran 2017/2018" ini dilakukan 

. 

B. KAJIAN TEORI, KERANGKA BERPIKIR, DAN HIPOTESIS 

Kajian teori dalam penelitian ini adalah: 

1. Teori Hasil Belajar 

“Belajar adalah suatu aktivitas yang dilakukan seseorang dengan 

sengaja dalam keadaan sadar untuk memperoleh suatu konsep, 

pemahaman, atau pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya sehingga 

memungkinkan seseorang terjadinya perubahan perilaku yang relatif tetap 

baik dalam berpikir, merasa, maupun dalam bertindak”.  

Hasil belajar adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada diri 

siswa, baik yang menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotor 
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sebagai hasil dari kegiatan belajar. Macam-macam hasl belajar adalah: 1) 

pemahaman konsep, 2) keterampilan proses, 3) sikap. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar siswa adalah: 1) faktor internal, merupakan 

faktor yang bersumber dari dalam diri peserta didik yang mempengaruhi 

hasil belajarnya yang meliputi kecerdasan, minat dan perhatian, motivasi 

belajar, ketekunan, sikap, kebiasaan belajar, serta kondisi fisik dan 

kesehatan; 2) faktor eksternal, merupakan faktor yang berasal dari luar diri 

peserta didik yang mempengaruhi hasil belajarnya, yaitu keluarga, 

sekolah, dan masyarakat. 

2. Pendidikan Matematika Realistik 

“Matematika merupakan ide-ide abstrak yang bersimbol-simbol, 

maka konsep-konsep matematika harus dipahami terlebih dahulu sebelum 

memanipulasi simbol-simbol it 

Susanto (2013:186), pembelajaran matematika adalah suatu proses 

belajar mengajar yang dibangun oleh guru untuk mengembangkan 

kreativitas berpikir siswa yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir 

siswa, serta dapat meningkatkan kemampuan mengkonstruksi pengetahuan 

baru sebagai upaya meningkatkan penguasaan yang baik terhadap materi 

matematika. 

Pendidikan Matematika Realistik merupakan sebuah pendekatan 

yang dalam pembelajaran matematikannya harus dikaitkan dengan realita 

dan matematika merupakan aktivitas manusia yang berarti matematika 

harus dekat dengan siswa dan relevan dengan kehidupan nyata sehari-hari 

dan matematika sebagai aktivitas manusia berarti manusia harus diberikan 

kesempatan untuk menemukan kembali ide dan konsep matematika 

dengan bimbingan orang dewasa. 

Menurut De Lange dan Gravemeijer (dalam Turmuzi, 2017:77), 

teori PMR memiliki 5 karakteristik yaitu: menggunakan masalah 

kontekstual, menggunakan model-model (matematisasi), menggunakan 

kontribusi siswa, menggunakan interaktif, dan menggunakan keterkaitan 

(intertwining). 

Treffer (dalam Turmuzi, 2017:78) mengemukakan beberapa 

prinsip pengajaran matematika melalui pendekatan realistik, antara lain: 

tidak bermula dari proses formal, berangkat dari dunia riil anak (segala 

sesuatu di luar matematika), kaya dan konteks matematika, 

mengintegrasikan matematika dengan pelajaran lain, memperhatikan 

perbedaan kemampuan anak, dan pengelompokkan anak dalam grup yang 

heterogen.  

Langkah-langkah pembelajaran matematika realistik adalah 

sebagai berikut (dalam Aisyah, 2007:7.27): 

1. Persiapan: a) menentukan masalah kontekstualyang sesuai dengan 

pokok bahasan yang akan diajarkan, b) mempersiapkan model atau alat 

peraga yang dibutuhkan. 

2. Pembukaan: a) memperkenalkan masalah kontekstual kepada siswa, b) 

meminta siswa menyelesaikan masalah dengan cara mereka sendiri. 
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3. Proses Pembelajaran: a) memperhatikan kegiatan siswa baik secara 

individu ataupun kelompok, b) memberi bantuan jika diperlukan, c) 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyajikan hasil kerja 

mereka dan mengomentari hasil kerja temannya, d) mengarahkan siswa 

untuk mendapatkan strategi terbaik untuk menyelesaikan masalah, e) 

mengarahkan siswa untuk menemukan aturan atau prinsipyang bersifat 

umum. 

4. Penutup: a) mengajak siswa menarik kesimpulan tentang apa yang telah 

mereka lakukan dan pelajari, b) memberi evaluasi berupa soal 

matematika dan pekerjaan rumah. 

             Menurut Sutarto (dalam Turmuzi, 2017:78) implementasi PMR di 

kelas dibagi menjadi empat fase yaitu: a) Pendahuluan, b) penciptaan 

model simbolis (penalaran), c) penjelasan dan alasan, d) penutup. 

Kelebihan Pembelajaran PMR: Suwarso (dalam Turmuzi, 

2017:80), yaitu: a) memberikan pengertian yang jelas dan operasional 

tentang keterkaitan antara matematika dengan kehidupan sehari-hari dan 

tentang kegunaan matematika pada umumnya bagi manusia, b) 

memberikan pengertian yang jelas dan operasional bahwa matematika 

adalah suatu bidang kajian yang dapat dikonstruksikan dan dikembangkan 

sendiri oleh siswa dan setiap orang, c) pengertian yang jelas dan 

operasional bahwa cara menyelesaikan suatu soal atau masalah tidak harus 

tunggal dan tidak harus sama antara orang yang satu dengan orang yang 

lain, d) pengertian yang jelas dan operasional kepada siswa bahwa dalam 

mempelajari matematika proses pembelajaran merupakan suatu yang 

utama dengan bantuan pihak lain yang lebih menguasai, e) memperkuat 

daya ingat siswa karena mereka membangun pengetahuannya sendiri, f) 

mampu meningkatkan keberanian, g) suasana dalam proses belajar lebih 

menyenangkan karena menggunakan realita kehidupan, h) siswa merasa 

dihargai dan semakin terbuka karena setiap jawabannya mempunyai nilai, 

i) dapat memupuk kerjasama dalam kelompok. 

Kelemahan Pembelajaran PMR: Turmuzi, 2017:81 yaitu: a) 

membutuhkan perubahan pandangan yang sangat mendasar mengenai 

berbagai hal yang tidak mudah dipraktekkan, b) pencarian soal-soal 

kontekstual yang memenuhi syarat-syarat yang dituntut PMR tidak begitu 

mudah untuk setiap topik matematika yang dipelajari, c) menemukan 

berbagai cara untuk menyelesaikan soal juga merupakan hal yang tidak 

mudah dilakukan oleh guru, d) proses pengembangan kemampuan berpikir 

siswa dengan melalui soal-soal kontekstual, proses matematika horizontal, 

dan vertikal juga bukan merupakan sesuatu yang sederhana. 

Kerangka berfikir dalam penelitan ini adalah ada sepuluh macam faktor 

yang dapat mempengaruhi hasil belajar siswa, diantaranya adalah kemauan dan 

minat belajar siswa serta model penyajian materi pelajaran. Tanpa minat dan 

kemauan belajar maka tentu saja siswa tidak akan mampu belajar secara 

maksimal sehingga hasil belajarnya pun tidak akan optimal. Banyak siswa 

yang beranggapan bahwa mata pelajaran matematika merupakan mata 

pelajaran yang sulit dimengerti dan membosankan. Anggapan bahwa 



5 
 

 

  

matematika merupakan mata pelajaran yang sulit membuat banyak siswa tidak 

menyukai mata pelajaran tersebut, sehingga minat dan kemauan belajar siswa 

akan kurang dan berdampak pada rendahnya hasil belajar matematika seperti 

yang dijumpai pada kelas III C SDN 4 Praya berdasarkan hasil observasi yang 

telah dilakukan. 

Hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika kelas III C SDN 4 

Praya masih ada yang tidak tuntas sehingga hasil belajarnya tergolong rendah. 

Oleh sebab itu untuk mengatasi masalah tersebut upaya yang dilakukan oleh 

peneliti adalah dengan cara menerapkan suatu pendekatan pembelajaran yaitu 

pendekatan pendidikan matematika realistik. 

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

1. H0 = Tidak ada pengaruh yang positif dan signifikan dari penggunaan 

pendekatan pendidikan matematika realistik terhadap hasil belajar 

matematika siswa kelas III A dan III C SDN 4 Praya tahun pelajaran 

2017/2018. 

2. Ha = Ada pengaruh yang positif dan signifikan dari penggunaan 

pendekatan pendidikan matematika realistik terhadap hasil belajar 

matematika siswa kelas III A dan III C SDN 4 Praya tahun pelajaran 

2017/2018. 

 

C. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen. Penelitian ini 

menggunakan jenis penelitian Quasi Eksperimental Tipe Nonquivalent 

Control Group Design. Berdasarkan jenis desain penelitian yang digunakan 

terdapat kelompok eksperimen dan kelompok control. Kedua kelompok 

tersebut diberikan pre-test, kemudian diberikan perlakuan, dan terakhir 

diberikan post-test. Pada kelas eksperimen diberikan perlakuan berupa 

penggunaan pendekatan pendidikan matematika realistik, sedangkan pada 

kelompok kontrol diberi perlakuan dengan menggunakan pendekatan 

konvensional. 

Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan siswa kelas III SDN 

4 Praya tahun pelajaran 2017/2018. Sedangkan sampel dalam penelitian ini 

adalah kelas III C (kelompok eksperimen) dan kelas III A (kelompok kontrol). 

Pengambilan sampel menggunakan tehnik Simple Random Sampling. 

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian ini 

adalah tes hasil belajar, observasi, dan dokumentasi. Tes hasil belajar berupa 

tes esai (jawaban singkat) dengan jumlah soal 30 butir dimana skor pertanyaan 

yang dijawab benar oleh siswa akan diberi skor 1, dan skor pertanyaan yang 

dijawab salah akan diberi skor 0. Observasi yang digunakan peneliti adalah 

observasi nonpartisipan yaitu observasi terstruktur. Dalam penelitian ini 

dokumentasi yang dimaksud adalah teknik pengumpulan data berupa foto-foto 

selama pelaksanaan penelitian. 

Instrumen yang digunakan adalah tes esai bentuk jawaban singkat  

yang kemudian di uji kevalidannya menggunakan pengujian validitas konstruk 

(construct validity) yaitu dengan menggunakan pendapat ahli atau uji ahli 

(Validator) atau expert judgement. 
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Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini adalah, uji normalitas 

menggunakan rumus Chi Kuadrat dengan derajat kebebasan (dk) = k – 1 dan 

taraf signifikansi 5%, yaitu: 

X2 = ∑
(f0 − fh)2

fh
 

Rumus uji homogenitas menggunakan uji F dengan rumus: 

F =
Varian terbesar 

Varian terkecil
 

Sedangkan untuk menguji hipotesisnya menggunakan rumus t-test 

polled varian dengan derajat kebebasan (dk) = n1 + n2 – 2 dan taraf 

signifikansi 5%. Adapun rumus t-test polled varian adalah: 

t =
X̅1 − X̅2

√
(n1 − 1)s1

2 + (n2 − 1)s2
2

n1 + n2 − 2
(

1
n1

+
1

n2
)

 

 

D. HASIL PENELITIAN 
1. Hasil Penelitian Tes Hasil Belajar Siswa 

Tabel 4.1 Hasil Pretest Dan Posttest Siswa Kelas III A Dan III C 

Kelompok Jumlah 

Siswa 

Tes Nilai 

Tertinggi 

Nilai 

Terendah 

Rata-rata 

Eksperimen 27 
Pretest 83 43 67 

Post-test 96 56 78.37 

Kontrol 27 
Pretest 83 30 60.78 

Post-test 86 46 70.81 

Berdasarkan tabel 4.1 di atas, dapat diinterpretasikan dalam 

diagram yang ditunjukkan pada gambar 4.1 di bawah ini. 

 
Dari data di atas, terlihat bahwa hasil belajar (posttest) siswa 

kelompok eksperimen setelah diberikan perlakuan berupa penggunaan 

pendekatan pendidikan matematika realistik lebih tinggi dibandingkan 

dengan hasil belajar siswa kelompok kontrol yang hanya menggunakan 

pembelajaran konvensional. Demikian pula untuk rata-rata siswa 

kelompok eksperimen lebih baik dibandingkan dengan nilai rata-rata siswa 

kelompok kontrol. 
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2. Hasil Uji Normalitas 

Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas Data Hasil Belajar (Posttest) 
Kelompok 𝒙𝟐

hitung 𝒙𝟐
tabel (dk = 5, ts 5%) Uji Normalitas 

Eksperimen 10,6676 11,070 Terdistribusi Normal 

Kontrol 10,1695 11,070 Terdistribusi Normal 

Grafik normalitas data Posttest kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol dapat dilihat pada gambar grafik 4.4 dan 4.5 berikut: 

 
Gambar 4.4 Grafik Normalitas Data Posttest Kelompok Eksperimen 

Grafik di atas menunjukkan bahwa terdapat 6 interval kelas berdasarkan 

data hasil belajar matematika (posttest) siswa pada kelompok eksperimen. 

 
  Gambar 4.5 Grafik Normalitas Data Posttest Kelompok Kontrol 

Grafik di atas menunjukkan bahwa terdapat 6 interval kelas berdasarkan 

data hasil belajar matematika (posttest) siswa pada kelompok kontrol.  

3. Uji Homogenitas Data Pre-Test dan Post-Test 

Tabel 4.4 Hasil Perhitungan Homogenitas Pretest Hasil Belajar 
Kelompok Fhitung Ftabel  Uji Homogenitas 

Eksperimen 
1,65193 1,93 Homogen 

Kontrol 

Tabel di atas menunjukkan bahwa hasil penghitungan homogenitas pre-

test hasil belajar matematika siswa, yaitu Fhitung < Ftabel, yaitu 1,65 < 1,93. Hal 

ini menunjukkan bahwa kedua kelas homogen (memiliki kemampuan awal 

yang sama). 
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Tabel 4.5 Hasil Perhitungan Homogenitas Posttest Hasil Belajar 
Kelompok Fhitung Ftabel  Uji Homogenitas 

Eksperimen 
1,02613 1,93 Homogen 

Kontrol 

Tabel di atas menunjukkan bahwa hasil penghitungan homogenitas post-

test hasil belajar matematika siswa, yaitu Fhitung < Ftabel, yaitu 1,026 < 1,93. Hal 

ini menunjukkan bahwa kedua kelas homogen. 

4. Uji Hipotesis 

4.6 Hasil Uji Hipotesis Hasil Belajar Posttest Kelompok Eksperimen 

Kelompok 
Post test 

N Rata-rata Standar Deviasi S2 (Varian) thitung ttabel 
Eksperimen 27 78,37037 9,2553 85,66057 

3,0203 2,0084 
Kontrol 27 70,81481 9,1367 83,47928 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat thitung > ttabel, yaitu 3,0203 > 2,0084 

pada taraf signifikansi 5% dengan derajat kebebasan (dk) = n1 + n2 – 2 = 27 

+27 – 2 = 52. Sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis, yaitu jika thitung > ttabel, 

maka H0 ditolak dan Ha diterima. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Ada 

pengaruh yang positif dan signifikan dari penggunaan pendekatan pendidikan 

matematika realistik terhadap hasil belajar matematika siswa kelas III A dan III 

C SDN 4 Praya tahun pelajaran 2017/2018. 

 

E. PEMBAHASAN 

Nilai rata-rata yang diperoleh kelas kontrol dan kelas eksperimen pada 

pelaksanaan post-test masing-masing adalah 78,37 dan 70,81. Selain itu, nilai 

tertinggi untuk kelompok kontrol adalah 86, dan nilai terendahnya adalah 46. 

Sedangkan pada kelas eksperimen, nilai tertinggi 96 dan nilai terendahnya 

adalah 56. Hasil ini menunjukkan adanya perbedaan antara nilai rata-rata 

kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Hal ini dimungkinkan karena 

adanya perbedaan perlakuan yang diberikan pada kedua kelompok tersebut. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan untuk mengamati guru dan 

siswa saat dilaksanakannya perlakuan, penggunaan pendekatan pendidikan 

matematika realsitik sudah terlaksana dengan cukup baik pada pertemuan 

pertama yang dilanjutkan dengan pertemuan kedua yang hasilnya terlaksana 

dengan baik yang dapat disimpulkan bahwa aktivitas gurunya saat mengajar 

dikatakan baik.  

Hasil dalam penelitian ini menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang 

positif dan signifikan dari penggunaan pendekatan pendidikan matematika 

realistik terhadap hasil belajar matematika siswa kelas III A dan III C SDN 4 

Praya tahun pelajaran 2017/2018. 

Adanya pengaruh ini disebabkan karena pendekatan pendidikan 

matematika realistik memiliki beberapa kelebihan diantaranya memberikan 

penjelasan yang jelas tentang keterkaitan antara matematika dengan kehidupan 

sehari-hari, konsep matematikanya bisa dikembangkan sendiri oleh siswa 

sehingga dalam menyelesaikan suatu soal tidak harus tunggal dan tidak harus 

sama dengan temannya yang lain. Namun di sekolah tempat penelitian masih 

belum menggunakan pendekatan pendidikan matematika realistik tersebut. Hal 

ini dikarenakan guru-guru masih berpegang teguh dengan pendekatan yang 
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sudah biasa mereka gunakan dalam mengajarkan siswanya dan berdasarkan 

pertimbangan-pertimbangan yang lain. 

 

F. SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian, analisis data dan pembahasan yang telah 

dikemukakan sebelumnya, dipaparkan thitung > ttabel  yaitu 3,0203 > 2,0084. 

Maka dapat disimpulkan bahwa Ha diterima yaitu ada pengaruh yang positif 

dan signifikan dari penggunaan pendekatan pendidikan matematika realistik 

terhadap hasil belajar matematika siswa kelas III A dan III C SDN 4 Praya 

tahun pelajaran 2017/2018. 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, peneliti 

menyampaikan saran-saran sebagai berikut: 

1. Bagi guru, dapat dijadikan sebagai salah satu pendekatan yang dapat 

diterapkan dalam pembelajaran dan bahan refleksi untuk mengevaluasi 

proses pembelajaran yang telah dilaksanakan serta sebagai alternatif cara 

belajar untuk mendapatkan hasil belajar yang diharapkan khususnya pada 

mata pelajaran matematika. 

2. Bagi siswa, dapat meminta guru untuk menerapkan atau menggunakan 

pendekatan pendidikan matematika realistik dalam proses pembelajaran 

yang menggunakan kondisi real siswa (benda-benda konkret disekitar siswa 

serta pengalaman siswa) sehingga siswamampu mengembangkan 

kemampuan-kemampuan yang dimilikinya. 

3. Bagi pengembang ilmu pendidikan, dapat dijadikan sebagai pertimbangan 

untuk menggunakan pendekatan-pendekatan lain yang membantu dalam 

proses pembelajaran siswa sehingga hasil belajar siswa mengalami 

peningkatan. 

4. Bagi penulis, dapat dijadikan sebagai bekal untuk terus belajar dan mampu 

menggunakan pendekatan tersebut di saat telah menjadi seorang pendidik 

kelak. 

5. Bagi peneliti lain, dapat mengadakan penelitian pengembangan tentang 

pendekatan pendidikan matematika realistik pada kelas yang lain. 
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