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ABSTRAK 

 

 Penelitian ini bertujuan : (1) Mengetahui tingkat kemampuan pemecahan 
masalah siswa setelah diajar dengan pendekatan pembelajaran matematika 
realistik, (2) Mengetahui apakah pendekatan pembelajaran matematika realistik 
dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa pada pokok bahasan 
aritmetika sosial dengan penerapan pendekatan pembelajaran matematika realistik 
(3) Mengetahui pengelolan pembelajaran yang dilaksanakan guru dengan 
menerapkan pedekatan pembelajaran matematika realistik. Jenis penelitian ini 
adalah penelitian tindakan kelas. Subjek penelitian yaitu kelas VII-A SMP Swasta 
Pangeran Antasari yang berjumlah 30 siswa. Objek penelitian adalah penerapan 
pembelajaran matematika realistik sebagai upaya meningkatkan kemampuan 
pemecahan masalah matematika siswa pada pokok bahasan Aritmetka Sosial di 
SMP Swasta Pangeran Antasari Tahun Ajaran 2011/2012. 
 Berdasarkan hasil tes kemampuan awal yang dilakukan sebelum 
tindakan, diketahuitingkat kemampuan memecahkan masalah siswa sangat rendah 
dengan nilai rata-rata kelas 38,96. Setelah pemberian tindakan pada siklus 
I,tingkat kemampuan siswa memecahkan masalah adalah sedang dengan nilai 
rata-rata kelas 77,6 dengan 23 siswa atau 76,66% dari keseluruhan siswa telah 
mencapai tingkat ketuntasan belajar secara individu. Selanjutnya,setelah 
pelaksanaan tindakan pada siklus II,tingkat kemampuan siswa memecahkan 
masalah adalah tinggi dengan nilai rata-rata kelas 83,43 dimana jumlah siswa 
yang telah mencapai tingkat ketuntasan belajar sebanyak 26 siswa atau 86,67% 
dari seluruh siswa. 
 Dengan demikian dapat dikatakan kelas tersebut telah tuntasdalam 
belajar dan terdapat ≥ 85% siswa yang memiliki tingkat kemampuan pemecahan 
masalah sedang. Berdasarkan hasil observasi pada setiap pertemuan,diperoleh 
nilai rata-rata pada kegiatan awal 2,88 kegiatan inti 2,81 dan kegiatan akhir 3,25. 
Pengelolaan pembelajaran yang dilaksanakan guru termasuk kategori baik. 
Berdasarkan rata-rata kemampuan pemecahan masalah matematika siswa terbukti 
adanya peningkatan,maka dapat disimpulkan bahwa pendekatan pembelajaran 
matematika realistik dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa 
kelas VII pada pokok bahasan aritmetika sosial SMP Swasta Pangeran Antasari. 
  
 


