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ABSTRAK 

 

DESNARIANI BANGUN, NIM.1162111013, Meningkatkan Hasil Belajar 

Siswa Dengan Menggunakan Model  RME  (Realistic Mathematics Education) 

pada Matematika di Kelas IV SD Negeri 040508 Sarinembah  T.A 2019/2020, 

Skripsi, Jurusan Pendidikan Pra Sekolah dan Sekolah Dasar. Fakultas Ilmu 

Pendidikan, Universitas Negeri Medan, 2020. 

 

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah rendahnya hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran Matematika di kelas IV SD Negeri 040508 

Sarinembah. Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan bahwa adanya 

peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran pada Matematika di kelas IV 

SD Negeri 040508 Sarinembah.  

 

Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang terdiri atas 

dua siklus dan empat tahapan. Setiap siklus terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, 

pengamatan dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas IV SD Negeri 

040508 Sarinembah yang berjumlah 38 orang siswa yang terdiri dari 18 orang 

siswa perempuan dan 20 orang siswa laki-laki. Objek dalam penelitian ini adalah 

meningkatkan hasil belajar siswa pada Matematika dengan menggunakan model 

pembelajaran Realistic Mathematics Education. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan untuk memperoleh data adalah tes dan lembar pengamatan atau 

observasi. Tes digunakan untuk mengetahui hasil belajar siswa yaitu soal dalam 

bentuk pilihan berganda sebanyak 20 soal dan lembar pengamatan atau observasi 

digunakan untuk melihat aktivitas guru dan siswa selama proses belajar mengajar 

berlangsung. 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menggunakan model 

pembelajaran Realistic Mathematics Education (RME) dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh pada tes awal (Pre Test) 

diperoleh sebanyak 9 orang siswa (23,68%) yang telah mencapai ketuntasan 

belajar dan 29 orang siswa (76,32%) belum mencapai ketuntasan belajar dengan 

nilai rata-rata kelas sebesar 48,82. Setelah dilakukan tindakan pada siklus I 

peningkatan diperoleh data sebanyak 16 orang siswa (42,10%) telah mencapai 

ketuntasan belajar dan 22 orang siswa (57,90%) belum mencapai ketuntasan 

belajar dengan nilai rata-rata kelas sebesar 61,18. Selanjutnya setelah diberikan 

tindakan pada siklus II peningkatan diperoleh data sebanyak 32 orang siswa 

(84,21%) telah mencapai ketuntasan belajar dan 6 orang siswa (15,79%) belum 

mencapai ketuntasan belajar dengan nilai rata-rata kelas sebesar 72,5. Tingkat 

belajar klasikal mencapai 84,21% yang berarti bahwa hasil belajar klasikal telah 

tuntas (80%). 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa menggunakan model 

pembelajaran Realistic Mathematics Education (RME) dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa pada Matematika kelas IV Negeri 040508 Sarinembah T.A 

2019/2020. 

 

Kata Kunci : Hasil Belajar Matematika, Model Pembelajaran Realistic 

Mathematics Education (RME). 


