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Jenis penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action
Reseacrh) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas belajar matematika pada
siswa kelas VIIF SMP Negeri 1 Bajeng kabupaten Gowa melalui pembelajaran
matematika dengan pendekatan matematika realistik. Subjek penelitian ini adalah
siswa kelas VIIF SMP Negeri 1 Bajeng kabupaten Gowa sebanyak 38 orang yang
terdaftar pada tahun ajaran 2014/2015. Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 (dua)
siklus yaitu siklus I dan siklus II dimana pada siklus I terdiri atas 3 kali pertemuan
untuk pelaksanaan pembelajaran serta 1 kali pertemuan untuk tes siklus I dan pada
siklus II terdiri atas 3 kali pertemuan untuk pelaksanaan pembelajaran serta 1 kali
pertemuan untuk tes siklus II. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini
adalah lembar observasi siswa dan tes akhir siklus. Data yang terkumpul dianalisis
dengan statistik deskriptif. Setelah dilakukan pembelajaran selama 2 siklus maka
diperoleh hasil sebagai berikut: (1) Hasil belajar matematika siswa pada siklus
pertama berada pada kategori kurang, dengan skor rata-rata 67,13 dari skor
tertinggi 85 dan skor terendah 45 untuk skor maksimal yang mungkin dicapai
yaitu 100. (2) Hasil belajar matematika siswa pada siklus kedua berada pada
kategori baik, dengan skor rata-rata 79,44 dari skor tertinggi 99 dan skor terendah
57 untuk skor maksimal yang mungkin dicapai yaitu 100. (3) Persentase
ketuntasan pada siklus I lebih rendah yaitu hanya 67,13% siswa yang memperoleh
ketuntasan dibandingkan dengan persentase ketuntasan pada siklus II yang
mencapai 79,44% siswa yang memperoleh ketuntasan. Disamping itu terjadi
perubahan aktivitas siswa kearah yang lebih baik dalam pembelajaran sesuai
dengan aktivitas yang yang dipantau melalui lembar observasi siswa, (4)
persentase  aktivitas siswa yang aktif dalam kegiatan belajar-mengajar pada siklus
I hanya 49,23% sedangkan pada siklus II mencapai  68,20%. Sesuai dengan
kriteria aktivitas siswa yaitu siswa dikatakan aktif dalam proses pembelajaran jika
jumlah siswa yang aktif sudah lebih banyak dibanding siswa yang tidak aktif atau
dapat dikatakan bahwa jumlah siswa yang aktif lebih dari 65%.

Dari hasil analis tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kualitas belajar
matematika siswa kelas VIIF SMP Negeri 1 Bajeng Kabupaten Gowa meningkat
setelah diterapkan pembelajaran matematika dengan pendekatan matematika
realistik.
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