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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya nilai hasil belajar siswa pada pembelajaran 

bangun datar simetris di kelas IV SD Negeri 05 Kinali Kabupaten Pasaman Barat. Hal ini terjadi 
karena pada pembelajaran bangun datar simetris guru belum menggunakan benda konkret dan 
tidak beranjak dari permasalahan nyata yang dekat dengan siswa,yang terjadi dalam kehidupan 
sehari-hari. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan rencana pelaksanaan 
pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan peningkatan hasil belajar bangun datar simetris 
dengan pendekatan matematika realistik. Untuk mengatasi permasalahan tersebut digunakan 
pendekatan matematika realistik. Langkah- langkah pendekatan matematika realistik yaitu: 1) 
tahap pendahuluan (mengeksplorasi dunia nyata), 2) tahap pengembangan model simbolik, 3) 
tahap penjelasan dan alasan, 4) tahap penutup (matematisasi dan aplikasi) .  

Jenis Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas dengan menggunakan pendekatan 
kuantitatif. Penelitian ini meliputi: 1) perencanaan, 2) pelaksanaan, 3) pengamatan, dan 4) 
refleksi. Penelitian secara kolaboratif antara peneliti dan teman sejawat yang bertindak sebagai 
observer. Data penelitian ini berupa data rencana pembelajaran, data aktivitas guru, data aktivitas 
siswa dan tes hasil belajar. Subjek penelitian ini siswa kelas IV SD Negeri 05 Kinali kabupaten 
Pasaman Barat Tahun ajaran 2011/2012.  

Hasil penelitian siklus I aspek perencanaan diperoleh hasil dengan rata-rata 82%, 
pelaksanaan dari aspek guru dengan rata-rata 71% dan dari aspek siswa dengan rata-rata 67%, 
tahap hasil belajar tes individual siswa dengan rata-rata 67%, hasil tes afektif dengan rata-rata 
68%,hasil tes psikomotor dengan rata-rata 71%. Sedangkan pada siklus II aspek perencanaan 
diperoleh hasil 97%, pelaksanaan dari aspek guru 89% dan dari aspek siswa 86%, tahap hasil 
belajar tes individual siswa meningkat menjadi rata-rata 90,3%, hasil tes afektif 82%. Tes 
Psikomotor 80%.. Maka dapat disimpulkan bahwa dengan Pendekatan Matematika Realistik 
pada materi bangun datar simetris dapat meningkatkan hasil belajar siswa di kelas IV SD Negeri 
05 Kinali Kabupaten Pasaman Barat.  
 


