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Abstrak— Tujuan penelitian yaitu untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar 

matematika siswa pada materi pokok faktorisasi aljabar kelas VIII SMP Negeri 3 

Masbagik dengan menerapkan buku ajar matematika realistik. Jenis penelitian yang 

digunakan adalah penelitian tindakan kelas (PTK) yang dilaksanakan dalam dua 

siklus, masing-masing siklus terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan tindakan, 

observasi dan evaluasi dan refleksi. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 

VIII D di SMP Negeri 3 Masbagik sebanyak 38 orang. Objek penelitiannya adalah 

penerapan buku ajar matematika realistik materi pokok faktorisasi aljabar. Teknik 

analisis data yang digunakan adalah tes dan non tes. Teknik tes yang berupa soal 

uraian digunakan untuk mengukur hasil belajar matematika siswa, sedangkan teknik 

nontes berupa lemar observasi digunakan untuk mengamati aktivitas belajar siswa dan 

aktivitas guru. Hasil penelitian ini menunjukkan peningkatan dari siklus ke siklus, 

baik aktifitas maupun hasil belajar matematika siswa. Hal ini terlihat dari rata-rata 

kelas yang dicapai pada siklus I dan siklus II berturut-turut adalah 72,55 dan 86,29. 

Dengan ketuntasan klasikal pada siklus I adalah 73,68 % dan pada siklus II adalah 

92,11 %. Sedangkan untuk aktivitas siswa pada siklus I dan siklus II berturut-turut 

dengan kategori cukup aktif dan aktif. Sedangkan aktifitas guru dalam mengelola 

pembelajaran dengan menggunakan buku matematika realistik berkatagori baik. 

Dengan demikian, penerapan buku ajar matematika realistik dapat meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar matematika. 

Kata kunci: Matematika Realistik, Aktivitas, Hasil Belajar 

I. PENDAHULUAN 

 

 

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri 
manusia. Melalui pendidikan yang berkualitas akan tercipta sumber daya manusia yang berkualitas juga, 
sehingga perlu dilakukan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia seperti 
wajib belajar, pemerataan pendidikan secara massal, dan sebagainya. Selain itu juga kualitas pendidikan 
tidak terlepas dari dukungan seorang guru. Dalam proses pembelajaran, guru harus kreatif dengan 
menerapkan strategi yang tepat agar siswa dapat belajar secara efektif dan efisien sehingga tujuan 
pembelajaran dapat dicapai dengan optimal terutama dalam kegiatan pembelajaran matematika. Pada 
kegiatan pembelajaran matematika, tentunya tidak hanya mempelajari hal-hal yang sifatnya abstrak yang 
penuh dengan simbol-simbol, akan tetapi matematika juga tidak terlepas dari permasalahan kontekstual 
yang dialami anak sehari-hari. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan “the need to understand and be able 
to use mathematics in everyday life and in the workplace has never been greater and will continue to 
increase”[1]. Maksud pernyataan tersebut adalah penggunaan matematika dalam kehidupan sehari-hari dan 
ditempat kerja akan terus meningkat. Terkait dengan hal tersebut, matematika tidak akan terlepas dari 
permasalahan sehari-hari anak. 

Selanjutnya, tentunya setiap pendidik atau guru memiliki kemampuan dan cara sendiri untuk 
mengajarkan siswa bagaimana menyelesaikan permasalahan matematika. Dari berbagai cara yang sering 
dilakukan guru matematika seringkali mendemonstrasikan kemampuannya untuk memecahkan masalah 
sendiri, sehingga terkesan hanya menunjukkan kemampuannya kepada siswanya. Bila diperhatikan pada 
kegiatan pembelajaran sekarang ini, kebanyakan guru menggunakan metode pembelajaran yang kurang 
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bervariasi yang hanya mengandalkan keaktifan guru tanpa adanya interaksi siswa dengan siswa ataupun 
interaksi siswa dengan guru yang memang seharusnya siswa lebih aktif untuk menyelesaikan permasalahan 
matematika. Oleh karena itu, dampak dari pembelajaran tersebut terkesan monoton dan siswa akan 
bingung jika dihadapkan dengan permasalahan matematika yang lebih bervariasi. Kondisi semacam itu 
juga dialami oleh siswa-siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Masbagik. Siswa cendrung mengalami kesulitan 
menyelesaikan permasalahan matematika karena belum mengetahui bagaimana langkah awal 
penyelesaiannya. Hal ini akan berdampak pada hasil belajar matematika siswa kelas VIII SMP Negeri 3 
Masbagik. 

Dari uraian di atas, maka perlu diupayakan suatu pendekatan pembelajaran yang bisa meningkatkan 
aktivitas belajar siswa, sehingga dengan keaktifan siswa, maka yang diharapkan juga akan meningkatkan 
hasil belajar matematika siswa. Aktivitas siswa di dalam kelas ketika bertanya, berdiskusi, menyelesaikan 
permasalahan kontekstual matematika akan menambah pengalaman siswa dalam pembelajaran, sehingga 
ketika dihadapkan dengan permasalahan mateatika siswa tidak lagi merasa bingung seperti sebelumnya. 
Salah satu metode dan pendekatan pembelajaran matematika yang menekankan pada aktivitas siswa di 
dalam kelas adalah pendekatan pembelajaran matematika realistik. Pembelajaran matematika realistik 
memiliki karakteristik dan prinsip yang memungkinkan siswa dapat berkembang secara optimal, seperti 
kebebasan siswa untuk menyampaikan pendapatnya dan adanya masalah kontekstual yang mengaitkan 
konsep matematika dengan kehidupan nyata [2]. Selain itu pendekatan matematika realistik ini 
menggunakan dunia nyata sebagai titik awal kemudian siswa membangun dari situasi model lalu 
menyusunnya ke dalam bentuk model matematika untuk menyelesaikan permasalahan, sehingga 
mendapatkan pengetahuan yang formal [3]. 

Refrensi [4] menyatakan bahwa PMR adalah pendidikan matematika yang dilaksanakan dengan 
menempatkan realitas dan pengalaman siswa sebagai titik awal pembelajaran. Dengan menempatkan 
realitas dan pengalaman siswa diharapkan mampu memudahkan siswa dalam membangun pemahaman 
mereka sendiri terhadap konsep dan pengetahuan matematika. Selain itu, matematika realistik mendukung 
pemahaman siswa dari suatu hal yang abstrak ke konkrit dimana masalah kontekstual digunakan sebagai 
titik awal untuk memperoleh penalaran informal siswa [5]. Selanjutnya pernyataan “RME is a teaching and 
learning theory that views mathematics as a human activity that is connected to rality”. Artinya bahwa 
pendidikan matematika realistik merupakan teori belajar dan pembelajaran yang memandang matematika 
sebagai aktivitas manusia yang berkaitan dengan realitas [6]. Sejalan dengan itu bahwa “teaching 
mathematics in a realistic context also means offering contexts in which students are confronted both by 
unsolvable problems and by problems that can be solved in a variety of ways”. Mengajar matematika 
memerlukan konteks yang realistis juga menawarkan konteks dimana siswa dihadapkan pada masalah yang 
belum terpecahkan dan masalah tersebut dapat dipecahkan dengan berbagai macam cara [7]. Pendidikan 
matematika realistik merupakan sebuah pendekatan untuk pengajaran yang bertujuan untuk mendukung 
siswa dalam membangun atau menemukan kembali konsep matematika melalui pengajaran yang interaktif 
dengan berpusat pada suatu masalah [8]. Artinya bahwa dalam pembelajaran matematika realistik siswa 
dihadapkan dengan suatu permasalahan matematika yang akan dipecahkan bersama, sehingga siswa 
mampu membangun dan memahami konsep matematika. 

Dari pendapat para ahli tersebut dapat diambil sebuah pengertian bahwa Pendidikan Matematika 
Realistik (PMR) merupakan perpaduan antara konsep matematika yang bersifat abstrak dengan dunia nyata 
yang bisa dibayangkan oleh siswa. Kemudian terdapat lima karakteristik PMR yaitu (1) Penggunaan 
konteks, konteks atau permasalahan realistik sebagai titik awal pembelajaran matematika, (2) Penggunaan 
model untuk matematisasi progresif, penggunaan model sebagai jembatan dari pengetahuan matematika 
tingkat kongkret menuju pengetahuan matematika tingkat formal, (3) Pemanfaatan hasil konstruksi siswa, 
(4) Interaktivitas, proses belajar bukan hanya proses individu, melainkan juga proses kebersamaan dan 
proses sosial, (5) Keterkaitan, konsep matematika tidak bersifat parsial melainkan memiliki keterkaitan. 
Oleh karena itu, konsep matematika tidak dikenalkan kepada siswa secara terpisah. PMR menempatkan 
keterkaitan antar konsep sebagai hal yang dipertimbangkan dalam proses pembelajaran [9]. 

Selain itu juga untuk menentukan tingkat keberhasilan siswa sangat berpengaruh terhadap buku 
pelajaran matematika. Terlihat bahwa beberapa siswa SMPN 3 Masbagik hanya mengandalkan buku 
catatan tanpa menggunakan buku pegangan ketika proses pembelajaran berlangsung. Buku pelajaran 
matematika di sekolah memiliki peran yang sangat sentral dalam menentukan tingkat keberhasilan 
pengajaran. Buku pegangan siswa ini, dapat memberikan kesempatan siswa membaca dan mempelajari 
konsep-konsep matematika dimana dan kapan saja, secara individu atupun berkelompok. Dengan 
demikian, penyediaan buku yang sesuai dengan kemampuan dan potensi siswa, juga harus sesuai dengan 
tujuan kurikulum yang berlaku. Dari uraian tersebut, maka bahan ajar yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah berupa produk buku ajar dengan Pendekatan Matematika Realistik untuk siswa kelas VIII pada 
materi Faktorisasi Aljabar. Dengan mengacu pada karakteristik pembelajaran matematika realistik, maka 
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isi dari buku ajar tersebut menyesuaikan dengan permasalahan kontekstual matematika yang biasa dialami 
dan bisa dibayangkan oleh siswa. 

Rumusan masalah pada peneilitian ini adalah apakah penerapan buku ajar matematika realistik dapat 
meningkatkan aktivitas dan hasil belajar matematika siswa. Tujuan penelitian adalah untuk meningkatkan 
aktivitas dan hasil belajar matematika siswa. Sedangkan manfaat yang dicapai dalam penelitian ini adalah 
dapat memperbaiki proses pembelajaran dengan pendekatan matematika realistik untuk meningkatkan 
aktivitas dan hasil belajar siswa. 

II. METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian tindakan kelas (PTK) dengan menerapkan buku ajar matematika 
realistik untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. Penelitian tindakan kelas ini terdiri dari 
empat tahapan setiap seiiklus yaitu: (1) perencanaan, (2) tindakan, (3) observasi, dan (4)  refleksi.   

B. Waktu dan Penelitian 

Penelitian tindakan kelas (PTK) ini dilaksanakan pada semester ganjil tahun pelajaran 2014/2015 yaitu 
bulan Agustus sampai Oktober 2014 di SMP Negeri 3 Masbagik. 

C. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Masbagik yang terdiri dari 38 siswa. 

D. Prosedur Penelitian 

Penelitian tindakan kelas (PTK) memliki empat tahapan dalam satu siklus yaitu: (1) Perencanaan, (2) 
Tindakan, (3) Observsi, (4) refleksi [10]. Pada penelitian tindakan kelas ini, jika pada siklus pertaa tidak 
mencapai target maka akan dilanjutkan ke siklus berikutnya sampai proses pembelajaran dikatakan 
berhasil. Lebih rinci prosedur penelitian tindakan kelas bisa dilihat pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada tahap perencanaan (plan), peneliti merencakan dan merancang apa saja hal-hal yang dibutuhkan 
yaitu menyiapkan buku ajar matematika realistik, menyusun lembar observasi yang berisikan pernyataan-
pernyataan aktivitas siswa dan guru selama proses pembelajaran berlangsung, kemudian tentunya 
menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan penerapan buku ajar matematika realistik 
selama satu siklus (4x pertemuan), menyusun LKS yang diberikan kepada siswa pada saat pembelajaran, 
dan observer sebanyak 5 orang untuk mengeobservasi aktivitas siswa dan guru. 

Selanjutnya pada tahap pelaksanaan tindakan (action), peneliti melaksanakan semua yang sudah 
direncanakan dengan memulai melakukan proses pembelajaran dikelas. Pelaksanaan tindakan ini 
disusahakan sebaik mungkin agar sesuai dengan yang diharapkan. 

Kemudian pada tahap observasi ini berjalan bersamaan dengan tahap pelaksanaan tindakan. Dalam 
tahap ini, peneliti akan dibantu oleh observer sebanyak 5 orang. Masing-masing observer mengamati satu 

 
 

Gambar 1. Prosedur Penelitian Tindakan Kelas 
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kelompok yang terdiri 5 sampai 6 siswa. Observer melakukan pengamatan dan mencatat semua hal yang 
terjadi selama tindakan berlangsung. Pengumpulan data ini dilakukakn dengan menggunakan lembar 
observasi yang telah disusun. 

Tahap terakhir yaitu refleksi. Refleksi dilaksanakan selama 30 menit, peneliti membuka kegiatan 
refleksi kemudian meminta msukan kepada observer tentang proses pembelajaran yang sudah 
dilaksanakan. Refleksi adalah suatu upaya untuk mengkaji apa yang telah terjadi, yang telah dihasilkan, 
apa yang belum dihasilkan, dan apa yang belum tuntas dari langkah yang akan dilaksanakan. Dengan kata 
lain, refleksi merupakan pengkajian terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan. Hasil refleksi 
digunakan untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya untuk memperbaiki proses pembelajaran 
berikutnya. 

Setelah satu siklus dilaksanakan, maka dilakukan evaluasi untuk memperoleh hasil belajar siswa 
setelah melakukan pembelajaran dengan menerapkan buku ajar matematika realistik. Jika hasil belajar 
yang diperoleh sudah mencapai yang diinginkan peneliti maka penelitian tindakan dihentikan, akan tetapi 
jika hasil belajar yang diperoleh belum mencapai target yang diinginkan peneliti maka akan dilakukan 
proses siklus berikutnya sampai hasil belajar mencapai target yang diharapkan. 

E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah teknik tes dan non tes. Instrument tes yang 
digunakan adalah tes yang berbentuk tes uraian digunakan untuk mengukur hasil belajar matematika siswa 
yang diberikan setiap akhir siklus, sedangkan teknik non tes berupa lembar observasi yang digunakan 
untuk melihat aktivitas siswa dan guru selama proses pembelajaran berlangsung dengan menerapkan buku 
ajar matematika realistik. Lembar observasi aktivitas siswa dan guru menggunakan skala penskoran 1 
sampai 5 dengan cara memberikan tanda centang pada setiap indikator yang memenuhi kriteria pada kolom 
skala penskoran. Nilai 5 diberikan jika baik sekali, nilai 4 jika baik, nilai 3 jika cukup baik, nilai 2 jika 
kurang baik, dan nilai 1 jika tidak baik. 

F. Teknik Analisis Data 

Data-data yang dideskripsikan dalam penelitian ini adalah tes hasil belajar siswa dan hasil lembar 
observasi aktivitas siswa dan guru. Data-data yang sudah diperoleh dianalisis kemudian diinterpretasikan 
ke dalam kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan persentasenya. 

Data hasil belajar yang diperoleh melalui pengukuran dengan instrument tes yang berbentuk uraian 
dikonversi sehingga menjadi nilai dengan rentang 0 sampai 100. Skor tersebut kemudian digolongkan 
apakah sudah tuntas atau tidak berdasarkan KKM yaitu 65. Hasil belajar siswa dikatakan tuntas jika nilai 
siswa    . Setelah itu siklus pembelajaran dikatakan berhasil jika hasil belajar siswa sudah mencapai 
ketuntasan klasikalnya minimal 75% dari jumlah siswa yang memperoleh nilai diatas KKM. 

Sedangkan data aktivitas siswa dan guru dianalisis, kemudian hasil analisisnya di kategorikan tingkat 
aktivitas siswa dan guru dalam proses pembelajaran dengan menerapkan buku ajar matematika realistik. 
Adapun skala yang digunakan untuk mengetahui kategorinya mengacu pada skala [11]. 

Tabel 1. Pedoman Skor Standar Kriteria Aktivitas Siswa dan Guru 

Interval Kriteria 

N   Mi + 1,5 SDi N   4 Sangat Aktif 

Mi + 0,5 SDi   N   Mi + 1,5 SDi 3,33   N   4 Aktif 

Mi – 0,5 SDi   N   Mi + 0,5 SDi 2,67   N   3,33 Cukup Aktif 

Mi – 1,5 SDi   N   Mi – 0,5 SDi 2   N   2,67 Kurang Aktif 

N   Mi – 1,5 SDi N   2 Tidak Aktif 

Aktivitas siswa dan guru dalam proses belajar mengajar dikatakan berhasil jika rata-rata skor (N) yang 
diperoleh siswa dan guru berada pada kategori minimal “aktif”. Apabila aktivitas siswa berada pada 
interval di bawah kategori aktif, maka peneliti akan melakukan peninjauan ulang agar siswa menjadi lebih 
aktif. 

Indikator keberhasilan penelitian ini dengan menerapkan buku ajar matematika realistik yaitu: (1) 
ketuntasan klasikal hasil belajar siswa yang mendapatkan nilai   65 mencapai minimal 75%, (2) aktivitas 
belajar siswa minimal berkategori “aktif” dalam proses pembelajaran dengan penerapan buku ajar 
matematika realistik, (3) aktivitas guru dalam menggunakan buku ajar matematika realistik minimal 
mencapai kategori “aktif”. 
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III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Siklus 1 

Dari hasil tes evaluasi yang dilaksanakan pada siklus 1 menunjukkan dari 38 siswa, yang tuntas 

dengan nilai   65 sebanyak 28 siswa, dengan nilai rata-rata kelas 72,55 dan ketuntasan klasikal 73,68%. 

Sedangkan dari hasil observasi yang dilakukan observer diperoleh aktivitas belajar siswa berada pada 

kriteria “cukup aktif” dengan rata-rata skor 3,00, dan kriteria aktivitas guru berada pada kriteria “aktif” 

dengan rata-rata 3,60. Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel 2.. 

Tabel 2. Hasil Tes Evaluasi Siklus 1 

Aspek Yang Dianalisis Hasil Analisis 

Jumlah siswa yang tuntas 28 

Jumlah siswa yang tidak tuntas 10 

Rata-Rata 72,55 

Ketuntasan Klasikal 73,68 % 

Hasil tes evaluasi untuk mengukur hasil belajar siswa terlihat bahwa persentase ketuntasan klasikal 

mencapai 73,68%. Artinya bahwa pada siklus 1 ini untuk mengukur hasil belajar siswa belum berhasil, 

karena indicator yang sudah dirancang untuk keberhasilan minimal 75%. Sehingga perlu dilanjutkan ke 

siklus 2 dengan memperhatikan kekurangan-kekurangan yang terjadi pada siklus 1. Sedangkan hasil 

analisis aktivitas siswa dan aktivitas guru dapat dilihat pada tabel 3. 

Tabel 3. Hasil Analisis Lembar Observasi Aktivitas Siswa dan Guru Siklus 1 

Aspek Yang 

Dianalisis 

Hasil Analisis 

Aktivitas Siswa Aktivitas Guru 

Rata-Rata Skor 3,00 3,60 

Interval Kriteria 2,67 ≤ N < 3,33 3,33 ≤ N < 4,00 
Kriteria Cukup Aktif Aktif 

Dari tabel terlihat aktivitas siswa dengan kriteria “cukup aktif”, sedangkan yang menjadi indikator 
keberhasilan harus minimal mencapai kriteria aktif, sehingga pada aktivitas siswa belum bisa dikatakan 
berhasil. Sedangkan pada aktivitas guru sudah mencapai kriteria aktif, namun proses pembelajaran ini pada 
siklus 1 belum bisa dikatakn berhasil sehingga dilanjutkan ke proses pembelajaran berikutnya pada siklus 
2. 

 Karena belum berhasilnya proses pembelajaran pada siklus 1, maka peneliti bersama observer 
melakukan refleksi untuk membahas faktor yang menyebabkan ketidakberhasilan pembelajaran. Hasil 
refleksinya adalah (1) guru hendaknya mengulang kembali konsep-konsep dasar tentang operasi bilangan 
bulat, supaya siswa tidak lagi bingung dengan masalah kontekstual yang disajikan, (2) guru hendaknya 
benar-benar melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RPP, terutama pada saat membimbing siswa untuk 
menyelesaikan masalah kontekstual, (3) pada tahap mendiskusikan dan membandingkan jawaban, siswa 
hendaknya benar-benar dibimbing agar siswa tidak pasif dalam bertanya maupun mengeluarkan 
penapatnya, (4) perlu pemanfaatan waktu seefisien mungkin sehingga kegiatan membimbing lebih leluasa.  

B. Siklus 2 

Setelah dilakukannya refleksi maka peneliti melanjutkan dengan siklus 2. Hasil tes evaluasi pada siklus 
2 menunjukkan dari 38 siswa kelas VIII D ada 35 siswa yang tuntas dengan rata-rata kelas 86,29 dan 
ketuntasan klasikal 92,11%. Sedangkan dari hasil observasi aktivitas siswa pada siklus 2 berada pada 
kriteria “aktif” dan hasil observasi  aktivitas guru berada pada kriteria “aktif”. Selengkapnya dapat dilihat 
pada tabel 4. 

Tabel 4. Hasil Tes Evaluasi Siklus 2 

Aspek Yang Dianalisis Hasil Analisis 

Jumlah siswa yang tuntas 35 

Jumlah siswa yang tidak tuntas 3 

Rata-Rata 86,29 

Ketuntasan Klasikal 92,11 % 

Hasil tes evaluasi menunjukkan ketuntasan klasikal 92,11%, artinya bahwa pada siklus 2 ini sudah 

mencapai indikator keberhasilan. Sedangkan untuk hasil aktivitas siswa dan guru bisa dilihat pada tabel 

berikut. 
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Tabel 5. Hasil Analisis Lembar Observasi Aktivitas Siswa dan Guru Siklus 2 

Aspek Yang 

Dianalisis 

Hasil Analisis 

Aktivitas Siswa Aktivitas Guru 

Rata-Rata Skor 3,86 3,70 

Interval Kriteria 3,33 ≤ N < 4,00 3,33 ≤ N < 4,00 
Kriteria Aktif Aktif 

Hasil pada aktivitas siswa dan guru sudah berkriteria aktif, artinya bahwa pada siklus 2 ini sudah 

mencapai indikator keberhasilan, sehingga proses pembelajaran dihentikan sampai siklus 2. 
Dengan membandingkan hasil setiap siklus menunjukkan bahwa: (1) pada siklus kedua terjadi 

peningkatan hasil belajar matematika siswa dari siklus pertama, (2) Pada siklus kedua terjadi peningkatan 
aktivitas belajar siswa dan aktivitas guru dalam pembelajaran dengan menggunakan buku ajar matematika 
realistic. Dari dua hal tersebut, karena sudah mencapai target indikator keberhasilam, maka diputuskan 
siklus penelitian berakhir pada siklus 2. 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa penerapan buku ajar 
matematika realistik dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. secara rinci, diperoleh simpulan 
sebagai berikut: (1) penerapan buku ajar matematika realistik dapat meningkatkan hasil belajar matematika 
siswa. Hal ini terlihat dari meningkatnya rata-rata hasil evaluasi siswa dan ketuntasan klasikal, yaitu pada 
siklus 1 rata-rata kelas dan ketuntasan klasikal belum mencapai indikator keberhasialan yaitu hanya 
73,68% yang tuntas, dan pada siklus 2 rata-rata kelas dan ketuntasan klasikal meningkat dan sudah 
mencapai target indikator keberhasilan yaitu 92,11%. (2) penerapan buku ajar matematika realistik dapat 
meningkatkan aktivitas siswa. Hal ini terlihat dari meningkatnya rata-rata hasil analisis observasi siswa, 
dari kriteria keaktifan siswa “cukup aktif” pada siklus 1 menjadi “aktif” pada siklus 2. (3) aktifitas guru 
dalam proses pembelajaran dengan menggunakan buku ajar matematika realistik sudah menunjukkan 
kategori aktif pada siklus 1 dan siklus 2. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan, disarankan kepada guru untuk menggunakan inovasi-
inovasi baru dalam pembelajaran misalnya dengan menerapkan buku ajar matematika realistik agar 
aktivitas siswa dalam proses pembelajaran tetap aktif. Kemudian juga disarankan kepada peneliti lain yang 
ingin menerapkan matematika realistik tersebut pada materi yang lebih luas. 
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