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 ABSTRAK 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah hasil belajar siswa 

meningkat dengan pembelajaran matematika realistik pada materi bangun ruang 

sisi lengkung di kelas IX MTs Al-Washliyah Tembung Tahun Ajaran 2014/2015. 

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas. Subjek dalam penelitian ini 

adalah 32 siswa kelas IX-D
 
MTs Al-Washliyah Tembung dan objek penelitian ini 

adalah upaya meningkatkan hasil belajar siswa dengan pembelajaran matematika 

realistik. Instrumen yang digunakan dalam penelitian adalah observasi dan tes.  

 Pada pemberian tindakan siklus I diperoleh bahwa kategori proses 

pembelajaran matematika realistik pada materi bangun ruang sisi lengkung 

termasuk baik. Hal ini dilihat dari rata-rata hasil pengamatan sebesar 2,6  dan pada 

siklus II diperoleh rata-rata hasil pengamatan sebesar 2,9. 

 Pada pemberian tindakan pada siklus I dengan menerapkan pembelajaran 

matematika realistik diperoleh data persentase rata - rata pencapaian waktu ideal 

aktivitas aktif sebesar 63,6875%, aspek aktivitas siswa nomor 2 dan 3 saja yang 

tercapai sementara 3 aspek lainnya tidak tercapai. Setelah diberi tindakan pada 

siklus II diperoleh data rata - rata persentase menjadi 75,01125 %, aspek aktivitas 

siswa nomor 1, 2, 3 dan 4 juga tercapai. Terjadi peningkatan persentase 

pencapaian waktu ideal aktivitas aktif sebesar 11,32375 % dari siklus I. 

Berdasarkan kriteria waktu ideal aktivitas belajar maka pembelajaran ini telah 

mencapai target dan mengalami peningkatan. 

 Dari tindakan I, melalui pemberian tes hasil belajar I diperoleh 25 siswa 

(78,125%) dari 32 siswa telah mencapai ketuntasan belajar (nilainya   65) 

sedangkan 7 siswa (21,875 %) belum tuntas. Setelah tindakan II, melalui 

pemberian tes hasil belajar II diperoleh 30 siswa (93,75%) dari 32 siswayang telah 

mencapai ketuntasan belajar (nilainya   65) sedangkan 2 siswa (6,25%) belum 

tuntas. Terjadi peningkatan persentase ketuntasan klasikal sebesar 15,625%. 

Berdasarkan kriteria ketuntasan klasikal maka persentase ketuntasan ini sudah 

memenuhi.    

 Berdasarkan uraian-uraian di atas disimpulkan bahwa hasil belajar siswa 

meningkat dengan model pembelajaran matematika realistik pada materi bangun 

ruang sisi lengkung di kelas IX MTs Al-Washliyah Tembung Tahun Ajaran 

2014/2015. 


