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Guru matematika diharapkan mampu mengembangkan model pembelajaran yang inovatif yang dapat 
mendorong siswa untuk dapat lebih optimal di da
untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran matematika. Suatu pembelajaran dapat dikatakan efektif jika 
pembelajaran itu mencapai tujuannya. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti
SMAN 1 Kediri merupakan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional ( RSBI ) dengan  program akselerasi 
perlu adanya upaya pengembangan model pembelajaran matematika untuk meningkatkan efektivitas 
pembelajaran matematika Melalui penerapan model pembela
Realistik diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pembelajaran matematika di SMAN 1 Kediri 
khususnya kelas XI pada materi Statistika. Penelitian Tindakan Kelas ini terdiri dari 2 siklus. Hasil dari 
siklus I dapat dianalisa untuk perencanaan di siklus II. Penelitian ini dikatakan berhasil apabila
kriteria efektivitas pembelajaran berikut, hasil lembar observasi pengelolaan kelas oleh guru dalam kategori 
baik, hasil lembar observasi aktivitas siswa menunj

pada setiap pertemuannya, hasil angket respon siswa menyatakan 

dan hasil evaluasi belajar siswa menunjukkan bahwa 

KKM (75) dan meningkat pada setiap pertemuannya. Dari hasil analisis didapatkan bahwa 
dalam mengelola kelas dan menerapkan model pembelajaran 
dalam kategori baik yaitu dengan perolehan rata 
siklus II. Siswa aktif dalam proses pembelajaran. Ditunjukkan dengan 
proses pembelajaran dan meningkat setiap pertemuannya, y
siklus I dan sebesar 66,67% pada pertemuan kedua siklus I meningkat menjadi sebesar  91,6% pada siklus II.
Siswa merasa senang dengan penerapan model pembelajaran 
realistik. Ditunjukkan dengan hasil analisis angket siswa yang menunjukkan bahwa secara klasikal siswa 
yang menunjukkan respon positif 
siswa tuntas dan meningkat. Ditunjukkan dengan 
setiap pertemuannya, yaitu sebesar 87,5% pada pertemuan pertama siklus I dan sebesar 70,8% pada 
pertemuan kedua siklus I meningkat menjadi sebesar  91,6% pada siklus II.
adalah model pembelajaran yang telah diterapkan memenuhi kriteria efektivitas pembelajaran sehingga dapat 
dikatakan bahwa model pembelajaran 
sebagai pembelajaran yang efektif.
 
Kata Kunci : Matematika, Efektivitas,
 
PENDAHULUAN 

Matematika mempunyai peranan yang penting dalam dunia pendidikan. Namun selama ini 

masih banyak permasalahan yang dihadapi oleh guru matematika sehingga berdampak pada kualitas 

pendidikan matematika. Permasalahan tersebut antara lain proses belajar siswa y

pasif dan tidak dikaitkan dengan kehidupan sehari 

kurang percaya terhadap kemampuan siswa serta penggunaan model pembelajaran yang monoton. 
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ABSTRAK 
 

Guru matematika diharapkan mampu mengembangkan model pembelajaran yang inovatif yang dapat 
mendorong siswa untuk dapat lebih optimal di dalam belajar mandiri atau di dalam kelas. Hal ini bertujuan 
untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran matematika. Suatu pembelajaran dapat dikatakan efektif jika 
pembelajaran itu mencapai tujuannya. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti
SMAN 1 Kediri merupakan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional ( RSBI ) dengan  program akselerasi 
perlu adanya upaya pengembangan model pembelajaran matematika untuk meningkatkan efektivitas 
pembelajaran matematika Melalui penerapan model pembelajaran Cooperative Script dengan Pendekatan 
Realistik diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pembelajaran matematika di SMAN 1 Kediri 
khususnya kelas XI pada materi Statistika. Penelitian Tindakan Kelas ini terdiri dari 2 siklus. Hasil dari 

t dianalisa untuk perencanaan di siklus II. Penelitian ini dikatakan berhasil apabila
kriteria efektivitas pembelajaran berikut, hasil lembar observasi pengelolaan kelas oleh guru dalam kategori 
baik, hasil lembar observasi aktivitas siswa menunjukkan 76% siswa belajar secara aktif dan meningkat 

pada setiap pertemuannya, hasil angket respon siswa menyatakan 76% siswa menunjukkan respon positif, 

dan hasil evaluasi belajar siswa menunjukkan bahwa 85% dari jumlah siswa mendapatkan nilai di atas 

KKM (75) dan meningkat pada setiap pertemuannya. Dari hasil analisis didapatkan bahwa 
dalam mengelola kelas dan menerapkan model pembelajaran Cooperative Script dengan pendekatan realistik 

m kategori baik yaitu dengan perolehan rata – rata presentase 76,46% pada siklus I dan 97,05% pada 
Siswa aktif dalam proses pembelajaran. Ditunjukkan dengan ≥76% siswa berperan aktif dalam 

proses pembelajaran dan meningkat setiap pertemuannya, yaitu sebesar 85,5% pada pertemuan pertama 
siklus I dan sebesar 66,67% pada pertemuan kedua siklus I meningkat menjadi sebesar  91,6% pada siklus II.
Siswa merasa senang dengan penerapan model pembelajaran Cooperative Script

unjukkan dengan hasil analisis angket siswa yang menunjukkan bahwa secara klasikal siswa 
yang menunjukkan respon positif ≥76% dari jumlah siswa keseluruhan yaitu sebesar 87,5%.
siswa tuntas dan meningkat. Ditunjukkan dengan ≥85% siswa mendapat nilai di atas KKM dan meningkat 
setiap pertemuannya, yaitu sebesar 87,5% pada pertemuan pertama siklus I dan sebesar 70,8% pada 
pertemuan kedua siklus I meningkat menjadi sebesar  91,6% pada siklus II. Kesimpulan dari penelitian ini 

aran yang telah diterapkan memenuhi kriteria efektivitas pembelajaran sehingga dapat 
dikatakan bahwa model pembelajaran Cooperative Script dengan pendekatan realistik dapat dikatakan 
sebagai pembelajaran yang efektif. 

Matematika, Efektivitas, Cooperative Script, Realistik 

Matematika mempunyai peranan yang penting dalam dunia pendidikan. Namun selama ini 

masih banyak permasalahan yang dihadapi oleh guru matematika sehingga berdampak pada kualitas 

pendidikan matematika. Permasalahan tersebut antara lain proses belajar siswa y

pasif dan tidak dikaitkan dengan kehidupan sehari – hari mereka dan sikap guru yang cenderung 

kurang percaya terhadap kemampuan siswa serta penggunaan model pembelajaran yang monoton. 

Pembelajaran Matematika 

UPAYA MENINGKATKAN EFEKTIVITAS BELAJAR  STATISTIKA MELALUI MODEL 
DENGAN PENDEKATAN REALISTIK 

SISWA KELAS XI SMAN 1 KEDIRI TAHUN AJARAN 2011/2012  

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

Guru matematika diharapkan mampu mengembangkan model pembelajaran yang inovatif yang dapat 
lam belajar mandiri atau di dalam kelas. Hal ini bertujuan 

untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran matematika. Suatu pembelajaran dapat dikatakan efektif jika 
pembelajaran itu mencapai tujuannya. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, bahwa 
SMAN 1 Kediri merupakan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional ( RSBI ) dengan  program akselerasi 
perlu adanya upaya pengembangan model pembelajaran matematika untuk meningkatkan efektivitas 

jaran Cooperative Script dengan Pendekatan 
Realistik diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pembelajaran matematika di SMAN 1 Kediri 
khususnya kelas XI pada materi Statistika. Penelitian Tindakan Kelas ini terdiri dari 2 siklus. Hasil dari 

t dianalisa untuk perencanaan di siklus II. Penelitian ini dikatakan berhasil apabila  memenuhi 
kriteria efektivitas pembelajaran berikut, hasil lembar observasi pengelolaan kelas oleh guru dalam kategori 

76% siswa belajar secara aktif dan meningkat 

76% siswa menunjukkan respon positif, 

85% dari jumlah siswa mendapatkan nilai di atas 

KKM (75) dan meningkat pada setiap pertemuannya. Dari hasil analisis didapatkan bahwa kemampuan guru 
dengan pendekatan realistik 

rata presentase 76,46% pada siklus I dan 97,05% pada 
≥76% siswa berperan aktif dalam 

aitu sebesar 85,5% pada pertemuan pertama 
siklus I dan sebesar 66,67% pada pertemuan kedua siklus I meningkat menjadi sebesar  91,6% pada siklus II. 

Cooperative Script dengan pendekatan 
unjukkan dengan hasil analisis angket siswa yang menunjukkan bahwa secara klasikal siswa 

76% dari jumlah siswa keseluruhan yaitu sebesar 87,5%. Hasil belajar 
t nilai di atas KKM dan meningkat 

setiap pertemuannya, yaitu sebesar 87,5% pada pertemuan pertama siklus I dan sebesar 70,8% pada 
Kesimpulan dari penelitian ini 

aran yang telah diterapkan memenuhi kriteria efektivitas pembelajaran sehingga dapat 
dengan pendekatan realistik dapat dikatakan 

Matematika mempunyai peranan yang penting dalam dunia pendidikan. Namun selama ini 

masih banyak permasalahan yang dihadapi oleh guru matematika sehingga berdampak pada kualitas 

pendidikan matematika. Permasalahan tersebut antara lain proses belajar siswa yang cenderung 

hari mereka dan sikap guru yang cenderung 

kurang percaya terhadap kemampuan siswa serta penggunaan model pembelajaran yang monoton. 
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Permasalahan diatas juga terjadi di SMAN 1 Kediri, sebagai

pengembangan model pembelajaran matematika untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran 

matematika. Seorang guru matematika diharapkan mampu mengembangkan model pembelajaran 

yang inovatif yang dapat mendorong siswa untuk da

di dalam kelas. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran matematika. Salah 

satu upaya untuk memperoleh model pembelajaran yang efektif adalah dengan melakukan 

penelitian tindakan kelas untuk mengembangkan model 

dianggap dapat meningkatkan efektivitas belajar siswa. Model pembelajaran yang dapat 

meningkatkan efektifitas siswa dapat diterapkan melalui Model Pembelajaran 

dengan Pendekatan Realistik. Peneliti mengadakan penelitian pada materi statistika, dikarenakan 

materi statistika sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari 

apabila dalam pembelajarannya menggunakan pendekatan Realistik. Penelitian tindak

juga diharapkan dapat dijadikan acuan untuk menerapkan suatu model pembelajaran yang tepat 

untuk lebih meningkatkan kualitas sekolah pada khususnya dan kualitas pendidikan matematika 

pada umumnya.  

Batasan Masalah 

1. Pada penelitian ini difokuska

pendekatan Realistik. 

2. Subyek penelitiannya adalah siswa kelas XI SMAN 1 Kediri.

3. Obyek penelitiannya adalah pembelajaran materi statistika.

4. Penerapan model pembelajaran 

penelitian ini dikatakan efektif apabila memenuhi kriteria sebagai berikut, guru mampu 

menerapkan model pembelajaran dengan baik; aktivitas belajar siswa menjadi lebih aktif; siswa 

merasa senang dengan model pembelajaran yang dit

belajar siswa sesuai dengan KKM yang telah ditetapkan.

Rumusan Pertanyaan 

1. Bagaimanakah aktifitas guru dalam menerapkan model pembelajaran 

dengan pendekatan Realistik pada materi statistika siswa kela

2. Bagaimanakah peningkatan aktifitas siswa dalam penerapan model pembelajaran 

Script dengan pendekatan Realistik pada materi statistika siswa kelas XI di SMAN 1 Kediri?

3. Bagaimanakah respon siswa terhadap penerapan model pem

dengan pendekatan Realistik pada materi statistika siswa kelas XI di SMAN 1 Kediri?
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Permasalahan diatas juga terjadi di SMAN 1 Kediri, sebagai sekolah RSBI  perlu adanya upaya 

pengembangan model pembelajaran matematika untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran 

matematika. Seorang guru matematika diharapkan mampu mengembangkan model pembelajaran 

yang inovatif yang dapat mendorong siswa untuk dapat lebih optimal di dalam belajar mandiri atau 

di dalam kelas. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran matematika. Salah 

satu upaya untuk memperoleh model pembelajaran yang efektif adalah dengan melakukan 

tuk mengembangkan model – model pembelajaran matematika yang 

dianggap dapat meningkatkan efektivitas belajar siswa. Model pembelajaran yang dapat 

meningkatkan efektifitas siswa dapat diterapkan melalui Model Pembelajaran 

n Realistik. Peneliti mengadakan penelitian pada materi statistika, dikarenakan 

materi statistika sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari – hari, sehingga sangat sesuai 

apabila dalam pembelajarannya menggunakan pendekatan Realistik. Penelitian tindak

juga diharapkan dapat dijadikan acuan untuk menerapkan suatu model pembelajaran yang tepat 

untuk lebih meningkatkan kualitas sekolah pada khususnya dan kualitas pendidikan matematika 

Pada penelitian ini difokuskan pada penerapan model pembelajaran Cooperative Script dengan 

Subyek penelitiannya adalah siswa kelas XI SMAN 1 Kediri. 

Obyek penelitiannya adalah pembelajaran materi statistika. 

Penerapan model pembelajaran Cooperative Script dengan pendekatan Realistik dalam 

penelitian ini dikatakan efektif apabila memenuhi kriteria sebagai berikut, guru mampu 

menerapkan model pembelajaran dengan baik; aktivitas belajar siswa menjadi lebih aktif; siswa 

merasa senang dengan model pembelajaran yang diterapkan; dan adanya peningkatan hasil 

belajar siswa sesuai dengan KKM yang telah ditetapkan. 

Bagaimanakah aktifitas guru dalam menerapkan model pembelajaran 

dengan pendekatan Realistik pada materi statistika siswa kelas XI di SMAN 1 Kediri?

Bagaimanakah peningkatan aktifitas siswa dalam penerapan model pembelajaran 

dengan pendekatan Realistik pada materi statistika siswa kelas XI di SMAN 1 Kediri?

Bagaimanakah respon siswa terhadap penerapan model pembelajaran 

dengan pendekatan Realistik pada materi statistika siswa kelas XI di SMAN 1 Kediri?

Pembelajaran Matematika 

sekolah RSBI  perlu adanya upaya 

pengembangan model pembelajaran matematika untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran 

matematika. Seorang guru matematika diharapkan mampu mengembangkan model pembelajaran 

pat lebih optimal di dalam belajar mandiri atau 

di dalam kelas. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran matematika. Salah 

satu upaya untuk memperoleh model pembelajaran yang efektif adalah dengan melakukan 

model pembelajaran matematika yang 

dianggap dapat meningkatkan efektivitas belajar siswa. Model pembelajaran yang dapat 

meningkatkan efektifitas siswa dapat diterapkan melalui Model Pembelajaran Cooperative Script 

n Realistik. Peneliti mengadakan penelitian pada materi statistika, dikarenakan 

hari, sehingga sangat sesuai 

apabila dalam pembelajarannya menggunakan pendekatan Realistik. Penelitian tindakan kelas ini 

juga diharapkan dapat dijadikan acuan untuk menerapkan suatu model pembelajaran yang tepat 

untuk lebih meningkatkan kualitas sekolah pada khususnya dan kualitas pendidikan matematika 

n pada penerapan model pembelajaran Cooperative Script dengan 

pendekatan Realistik dalam 

penelitian ini dikatakan efektif apabila memenuhi kriteria sebagai berikut, guru mampu 

menerapkan model pembelajaran dengan baik; aktivitas belajar siswa menjadi lebih aktif; siswa 

erapkan; dan adanya peningkatan hasil 

Bagaimanakah aktifitas guru dalam menerapkan model pembelajaran Cooperative Script 

s XI di SMAN 1 Kediri? 

Bagaimanakah peningkatan aktifitas siswa dalam penerapan model pembelajaran Cooperative 

dengan pendekatan Realistik pada materi statistika siswa kelas XI di SMAN 1 Kediri? 

belajaran Cooperative Script 

dengan pendekatan Realistik pada materi statistika siswa kelas XI di SMAN 1 Kediri? 
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4. Apakah penerapan model pembelajaran 

meningkatkan hasil belajar siswa pada materi statistik

5. Apakah pembelajaran materi statistika siswa kelas XI SMAN 1 Kediri melalui penerapan 

model pembelajaran Cooperative Script

yang efektif? 

Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui aktifitas guru dalam menerapkan model pembelajaran 

pendekatan Realistik pada materi statistika siswa kelas XI di SMAN 1 Kediri.

2. Mengetahui peningkatan aktifitas siswa dalam penerapan model pembelajaran 

Script dengan pendekatan Realistik pada materi statistika siswa kelas XI di SMAN 1 Kediri.

3. Mengetahui respon siswa dalam penerapan model pembelajaran 

pendekatan Realistik pada materi statistika siswa kelas XI di SMAN 1 Kediri.

4. Meningkatkan hasil belajar

penerapan model pembelajaran 

5. Mencari model pembelajaran yang efektif untuk pembelajaran materi statistika bagi siswa kelas 

XI SMAN 1 Kediri. 

Model Pembelajaran Cooperative Script

Cooperative Script merupakan salah satu jenis atau tipe dari model pembelajaran kooperatif. 

Model pembelajaran Cooperative Script

siswa bekerja berpasangan dan bergantia

yang dipelajari (Suyatno, 2009: 75

berpasangan, dan mempunyai peran masing 

sedangkan guru sebagai fasilitator.

Pendekatan Realistik ( RME ).

Realistic Mathematic Education (RME

realistik sebagai pangkal atau dasar pemb

RME adalah pendekatan dalam 

berarti bahwa matematika harus dekat dengan peserta didik dan relevan dengan kehidupan ny

sehari-hari. 

Model Pembelajaran Cooperative Script

Model pembelajaran Cooperative Script

dimana metode belajarnya mengkondisikan siswa bekerja berpasangan dan bergantian secara

mengikhtisarkan bagian-bagia
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Apakah penerapan model pembelajaran Cooperative Script dengan pendekatan Realistik dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa pada materi statistika siswa kelas XI SMAN 1 Kediri?

Apakah pembelajaran materi statistika siswa kelas XI SMAN 1 Kediri melalui penerapan 

Cooperative Script dengan pendekatan Realistik merupakan pembelajaran 

as guru dalam menerapkan model pembelajaran Cooperative Script

pendekatan Realistik pada materi statistika siswa kelas XI di SMAN 1 Kediri.

Mengetahui peningkatan aktifitas siswa dalam penerapan model pembelajaran 

n Realistik pada materi statistika siswa kelas XI di SMAN 1 Kediri.

Mengetahui respon siswa dalam penerapan model pembelajaran Cooperative Script

pendekatan Realistik pada materi statistika siswa kelas XI di SMAN 1 Kediri.

Meningkatkan hasil belajar materi statistika bagi siswa kelas XI SMAN 1 Kediri melalui 

penerapan model pembelajaran Cooperative Script dengan pendekatan Realistik.

Mencari model pembelajaran yang efektif untuk pembelajaran materi statistika bagi siswa kelas 

Cooperative Script  

merupakan salah satu jenis atau tipe dari model pembelajaran kooperatif. 

Cooperative Script atau skrip kooperatif merupakan metode belajar dimana 

siswa bekerja berpasangan dan bergantian secara lisan mengikthisarkan bagian 

yang dipelajari (Suyatno, 2009: 75). Dalam pelaksanaannya anggota kelompok dikondisikan 

berpasangan, dan mempunyai peran masing – masing, yaitu sebagai pendengar dan pembicara 

i fasilitator. 

Pendekatan Realistik ( RME ). 

stic Mathematic Education (RME) adalah suatu pendekatan yang menggunakan masalah 

realistik sebagai pangkal atau dasar pembelajaran. Menurut Freudenthal (dalam Mansyur, 2010

RME adalah pendekatan dalam matematika yang dipandang sebagai suatu aktivitas manusia. Ini 

berarti bahwa matematika harus dekat dengan peserta didik dan relevan dengan kehidupan ny

Cooperative Script Dengan Pendekatan Realistik.

ooperative Script merupakan salah satu jenis model pembelajaran 

dimana metode belajarnya mengkondisikan siswa bekerja berpasangan dan bergantian secara

bagian dari materi yang dipelajari (Suyatno, 2009: 75

Pembelajaran Matematika 

dengan pendekatan Realistik dapat 

a siswa kelas XI SMAN 1 Kediri? 

Apakah pembelajaran materi statistika siswa kelas XI SMAN 1 Kediri melalui penerapan 

dengan pendekatan Realistik merupakan pembelajaran 

Cooperative Script dengan 

pendekatan Realistik pada materi statistika siswa kelas XI di SMAN 1 Kediri. 

Mengetahui peningkatan aktifitas siswa dalam penerapan model pembelajaran Cooperative 

n Realistik pada materi statistika siswa kelas XI di SMAN 1 Kediri. 

Cooperative Script dengan 

pendekatan Realistik pada materi statistika siswa kelas XI di SMAN 1 Kediri. 

materi statistika bagi siswa kelas XI SMAN 1 Kediri melalui 

dengan pendekatan Realistik. 

Mencari model pembelajaran yang efektif untuk pembelajaran materi statistika bagi siswa kelas 

merupakan salah satu jenis atau tipe dari model pembelajaran kooperatif. 

atau skrip kooperatif merupakan metode belajar dimana 

n secara lisan mengikthisarkan bagian – bagian dari materi 

). Dalam pelaksanaannya anggota kelompok dikondisikan 

masing, yaitu sebagai pendengar dan pembicara 

adalah suatu pendekatan yang menggunakan masalah 

elajaran. Menurut Freudenthal (dalam Mansyur, 2010) 

matematika yang dipandang sebagai suatu aktivitas manusia. Ini 

berarti bahwa matematika harus dekat dengan peserta didik dan relevan dengan kehidupan nyata 

Dengan Pendekatan Realistik. 

merupakan salah satu jenis model pembelajaran 

dimana metode belajarnya mengkondisikan siswa bekerja berpasangan dan bergantian secara lisan 

n dari materi yang dipelajari (Suyatno, 2009: 75). Pendekatan 
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realistik adalah suatu pendekatan yang menggunakan masalah realistik sebag

pembelajaran (Zaenuri, 2007

Cooperative Script dengan pendekatan Realistik adalah metode belajar siswa secara berpasang

dimana dalam penyajian konsep dan proses belajarnya menggunakan masalah riil sebagai dasar 

pembelajaran, sehingga siswa dapat lebih aktif dan prose belajarnya menjadi bermakna.

Efektivitas Belajar 

Efektifitas dapat diartikan sebagai hasil dari suatu usa

keberhasilan. Efektivitas menunjukkan taraf tercapainya suatu tujuan, suatu usaha dikatakan efektif 

jika usaha itu mencapai tujuannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa efektivitas belajar adalah hasil 

dari sebuah proses belajar da

(penerapan model pembelajaran 

suatu tujuan tertentu. Ciri-ciri pembelajaran efektif menurut 

lain: (1) Penekanan pada belajar melalui berbuat;

secara optimal sesuai dengan kebutuhan siswa;

optimal; (4) Guru menerapkan pola kooperatif, interaktif, termasu

Guru mendorong siswa untuk menemukan caranya sendiri. 

 
METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis Penelitian Tindakan Kelas. Penelitian ini 

bersifat kualitatif, karena peneliti 

kelas setelah diberi tindakan tertentu pada materi pokok tertentu pula. Penelitian tindakan kelas ini 

dilaksanakan di SMAN 1 Kediri kelas XI tahun ajaran 2011 / 2012 dan dilaksanakan pada semester

ganjil. 

Langkah – Langkah Penelitian

1. Perencanaan . Dalam tahap perencanaan tindakan kelas pada siklus ini, kegiatan yang 

dilakukan peneliti adalah mengadakan observasi awal dan menyiapkan bahan ajar untuk 

penelitian, menyusun Rencana RPP, menyusun instrument penelitian.

2. Pelaksanaan. Dalam tahap pelaksan

mengajar sesuai dengan RPP. Adapun dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai guru 

pengajar.  
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k adalah suatu pendekatan yang menggunakan masalah realistik sebag

nuri, 2007). Sehingga dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran 

dengan pendekatan Realistik adalah metode belajar siswa secara berpasang

dimana dalam penyajian konsep dan proses belajarnya menggunakan masalah riil sebagai dasar 

pembelajaran, sehingga siswa dapat lebih aktif dan prose belajarnya menjadi bermakna.

Efektifitas dapat diartikan sebagai hasil dari suatu usaha atau tindakan yang membawa 

keberhasilan. Efektivitas menunjukkan taraf tercapainya suatu tujuan, suatu usaha dikatakan efektif 

jika usaha itu mencapai tujuannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa efektivitas belajar adalah hasil 

dari sebuah proses belajar dan pembelajaran yang dipengaruhi atau akibat dari tindakan tertentu 

penerapan model pembelajaran tertentu oleh guru)  yang membawa keberhasilan untuk mencapai 

ciri pembelajaran efektif menurut Suyitno (dalam Inayah, 2007: 4

(1) Penekanan pada belajar melalui berbuat; (2) Guru dapat memanfaatkan alat bantu mengajar 

secara optimal sesuai dengan kebutuhan siswa; (3) Mengatur kelas menjadi kondusif secara 

Guru menerapkan pola kooperatif, interaktif, termasuk cara belajar kelompok, dan;

Guru mendorong siswa untuk menemukan caranya sendiri.  

METODOLOGI PENELITIAN  

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis Penelitian Tindakan Kelas. Penelitian ini 

bersifat kualitatif, karena peneliti menginginkan perubahan kualitas suatu kelompok belajar atau 

kelas setelah diberi tindakan tertentu pada materi pokok tertentu pula. Penelitian tindakan kelas ini 

dilaksanakan di SMAN 1 Kediri kelas XI tahun ajaran 2011 / 2012 dan dilaksanakan pada semester

Langkah Penelitian 

. Dalam tahap perencanaan tindakan kelas pada siklus ini, kegiatan yang 

dilakukan peneliti adalah mengadakan observasi awal dan menyiapkan bahan ajar untuk 

penelitian, menyusun Rencana RPP, menyusun instrument penelitian. 

. Dalam tahap pelaksanaan tindakan kelas ini, kegiatan yang dilakukan adalah 

mengajar sesuai dengan RPP. Adapun dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai guru 

Pembelajaran Matematika 

k adalah suatu pendekatan yang menggunakan masalah realistik sebagai pangkal tolak 

). Sehingga dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran 

dengan pendekatan Realistik adalah metode belajar siswa secara berpasangan 

dimana dalam penyajian konsep dan proses belajarnya menggunakan masalah riil sebagai dasar 

pembelajaran, sehingga siswa dapat lebih aktif dan prose belajarnya menjadi bermakna. 

ha atau tindakan yang membawa 

keberhasilan. Efektivitas menunjukkan taraf tercapainya suatu tujuan, suatu usaha dikatakan efektif 

jika usaha itu mencapai tujuannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa efektivitas belajar adalah hasil 

akibat dari tindakan tertentu 

)  yang membawa keberhasilan untuk mencapai 

Suyitno (dalam Inayah, 2007: 4) antara 

Guru dapat memanfaatkan alat bantu mengajar 

Mengatur kelas menjadi kondusif secara 

k cara belajar kelompok, dan; (5) 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis Penelitian Tindakan Kelas. Penelitian ini 

menginginkan perubahan kualitas suatu kelompok belajar atau 

kelas setelah diberi tindakan tertentu pada materi pokok tertentu pula. Penelitian tindakan kelas ini 

dilaksanakan di SMAN 1 Kediri kelas XI tahun ajaran 2011 / 2012 dan dilaksanakan pada semester 

. Dalam tahap perencanaan tindakan kelas pada siklus ini, kegiatan yang 

dilakukan peneliti adalah mengadakan observasi awal dan menyiapkan bahan ajar untuk 

 

aan tindakan kelas ini, kegiatan yang dilakukan adalah 

mengajar sesuai dengan RPP. Adapun dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai guru 
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3. Observasi tindakan. Dalam tahap observasi ini pengamat ( guru mata pelajaran dan teman 

sejawat ) mengamati semua kejadian yang terjadi di kelas dan melakukan penilaian hasil 

pengamatan pada lembar observasi untuk guru dan siswa.

4. Refleksi. Kegiatan yang dilakukan dalam tahap refleksi antara lain menganalisa hasil evaluasi 

siswa untuk seluruh pertemuan, meng

aktifitas siswa untuk seluruh pertemuan dan menganalisa hasil angket, membandingkan hasil 

analisa instrument dengan indikator keberhasilan, mencari kekurangan dan kelemahan pada 

pelaksanaan tindakan, untuk digunakan dalam menyusun rencana tindakan pada siklus 

berikutnya. 

Penelitian tindakan kelas ini dilakukan dalam beberapa siklus, hal ini berarti bahwa jika dalam 

1 siklus yang direncanakan masih belum mencapai indikator keberhasilan yang telah diteta

maka dapat dilanjutkan dengan siklus berikutnya. Siklus berikutnya merupakan refleksi dari siklus 

yang direncanakan sebelumnya. Tetapi apabila dalam siklus yang direncanakan tersebut berhasil, 

maka tidak perlu dilanjutkan ke siklus berikutnya.

Instrum en Penelitian Dan Metode Pengumpulan Data

1. Metode Tes 

Metode tes dalam penelitian ini adalah tes tertulis. Tes tertulis ini digunakan untuk mengambil 

data tentang hasil tes matematika pada materi pokok statistika yang dikenai model 

pembelajaran Cooperative 

siswa diberi tindakan atau pada setiap pertemuan, kemudian dilakukan penskoran selanjutnya 

skor diubah menjadi nilai. 

2. Lembar Observasi Pengelolaan Kelas Oleh Guru

Lembar observasi ini digunakan untuk mengetahui pengelolaan pembelajaran oleh guru. 

Lembar observasi ini disediakan oleh peneliti dan diisi oleh pengamat yaitu guru pada setiap 

pertemuan dengan memberikan skor penilaian dengan nilai terendah 1 (kurang) dan nilai 

tertinggi 4 (sangat baik). 

3. Lembar Observasi Aktivitas Siswa

Lembar observasi ini digunakan untuk mengetahui aktivitas siswa dan keadaan kelas selama 

proses belajar. Lembar observasi ini disediakan oleh peneliti dan diisi oleh pengamat pada 

setiap pertemuan dengan cara 

nilai tertinggi 4 (sangat baik).
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. Dalam tahap observasi ini pengamat ( guru mata pelajaran dan teman 

mati semua kejadian yang terjadi di kelas dan melakukan penilaian hasil 

pengamatan pada lembar observasi untuk guru dan siswa. 

Kegiatan yang dilakukan dalam tahap refleksi antara lain menganalisa hasil evaluasi 

siswa untuk seluruh pertemuan, menganalisa hasil observasi pengelolaan kelas oleh guru dan 

aktifitas siswa untuk seluruh pertemuan dan menganalisa hasil angket, membandingkan hasil 

analisa instrument dengan indikator keberhasilan, mencari kekurangan dan kelemahan pada 

untuk digunakan dalam menyusun rencana tindakan pada siklus 

Penelitian tindakan kelas ini dilakukan dalam beberapa siklus, hal ini berarti bahwa jika dalam 

1 siklus yang direncanakan masih belum mencapai indikator keberhasilan yang telah diteta

maka dapat dilanjutkan dengan siklus berikutnya. Siklus berikutnya merupakan refleksi dari siklus 

yang direncanakan sebelumnya. Tetapi apabila dalam siklus yang direncanakan tersebut berhasil, 

maka tidak perlu dilanjutkan ke siklus berikutnya. 

en Penelitian Dan Metode Pengumpulan Data 

Metode tes dalam penelitian ini adalah tes tertulis. Tes tertulis ini digunakan untuk mengambil 

data tentang hasil tes matematika pada materi pokok statistika yang dikenai model 

Cooperative Script dengan pendekatan Realistik. Tes tertulis ini diberikan setelah 

siswa diberi tindakan atau pada setiap pertemuan, kemudian dilakukan penskoran selanjutnya 

skor diubah menjadi nilai.  

Lembar Observasi Pengelolaan Kelas Oleh Guru 

digunakan untuk mengetahui pengelolaan pembelajaran oleh guru. 

Lembar observasi ini disediakan oleh peneliti dan diisi oleh pengamat yaitu guru pada setiap 

pertemuan dengan memberikan skor penilaian dengan nilai terendah 1 (kurang) dan nilai 

 

Lembar Observasi Aktivitas Siswa 

Lembar observasi ini digunakan untuk mengetahui aktivitas siswa dan keadaan kelas selama 

proses belajar. Lembar observasi ini disediakan oleh peneliti dan diisi oleh pengamat pada 

setiap pertemuan dengan cara memberikan skor penilaian dengan nilai terendah 1 (kurang) dan 

nilai tertinggi 4 (sangat baik). 

Pembelajaran Matematika 

. Dalam tahap observasi ini pengamat ( guru mata pelajaran dan teman 

mati semua kejadian yang terjadi di kelas dan melakukan penilaian hasil 

Kegiatan yang dilakukan dalam tahap refleksi antara lain menganalisa hasil evaluasi 

analisa hasil observasi pengelolaan kelas oleh guru dan 

aktifitas siswa untuk seluruh pertemuan dan menganalisa hasil angket, membandingkan hasil 

analisa instrument dengan indikator keberhasilan, mencari kekurangan dan kelemahan pada 

untuk digunakan dalam menyusun rencana tindakan pada siklus 

Penelitian tindakan kelas ini dilakukan dalam beberapa siklus, hal ini berarti bahwa jika dalam 

1 siklus yang direncanakan masih belum mencapai indikator keberhasilan yang telah ditetapkan 

maka dapat dilanjutkan dengan siklus berikutnya. Siklus berikutnya merupakan refleksi dari siklus 

yang direncanakan sebelumnya. Tetapi apabila dalam siklus yang direncanakan tersebut berhasil, 

Metode tes dalam penelitian ini adalah tes tertulis. Tes tertulis ini digunakan untuk mengambil 

data tentang hasil tes matematika pada materi pokok statistika yang dikenai model 

dengan pendekatan Realistik. Tes tertulis ini diberikan setelah 

siswa diberi tindakan atau pada setiap pertemuan, kemudian dilakukan penskoran selanjutnya 

digunakan untuk mengetahui pengelolaan pembelajaran oleh guru. 

Lembar observasi ini disediakan oleh peneliti dan diisi oleh pengamat yaitu guru pada setiap 

pertemuan dengan memberikan skor penilaian dengan nilai terendah 1 (kurang) dan nilai 

Lembar observasi ini digunakan untuk mengetahui aktivitas siswa dan keadaan kelas selama 

proses belajar. Lembar observasi ini disediakan oleh peneliti dan diisi oleh pengamat pada 

memberikan skor penilaian dengan nilai terendah 1 (kurang) dan 



 

 

Seminar Nasional Pendidikan Matematika
Aplikasi Pendidikan Karakter Dalam 
Surabaya, 05 Mei 2012

4. Metode Angket 

Metode angket ini digunakan untuk mengetahui pendapat siswa terhadap model pembelajaran 

Cooperative Script dengan pendekatan Realistik. Angket d

atau pertemuan terakhir. Angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket tertutup 

dengan dua pilihan jawaban yaitu “Setuju“ atau “ Tidak Setuju“.

Teknik Analisis Data 

1. Data hasil belajar 

Rumus :  � �%� �  
��	
��

�	
��

Kegiatan pembelajaran dikatakan berhasil jika banyaknya siswa yang mendapatkan nilai 

�KKM mencapai �85% dari banyaknya siswa dan meningkat pada 

2. Data observasi pengelolaan kelas oleh guru

Rumus : ���������� ����

setiap pertemuan, m: banyaknya   pertemuan yang dilaksanakan. Kriteria: Baik (76%

Cukup (51%-75%), Kurang (26%

berhasil jika aktifitas guru mencapai kategori baik.

3. Data observasi aktivitas siswa

Rumus :� �  
�

�
 � ���% 

Dimana p: presentase pelaksanaan indikator setiap siswa, s: jumlah skor perolehan untuk setiap 

siswa, n: skor maksimal (skor tertinggi x banyaknya indikator)

Kriteria : Baik (76%-100%), Cukup (51%

Aktivitas siswa dikatakan dalam kategori

Kemudian dianalisis secara klasikal sebagai berikut: Pencapaian klasikal : 

p: banyaknya siswa yang dikatakan dalam kategori aktif, n: banyaknya siswa. Kriteria: Baik 

(76%-100%), Cukup (51%

dikatakan berhasil jika aktivitas siswa mencapai 

proses pembelajaran dan meningkat pada setiap pertemuannya.

4. Data Angket 

Rumus :� �  
�

�
 � ���%  

Dimana p : presentase pelaksanaan indikator respon setiap siswa, s : banyaknya jawaban setuju, 

n: skor maksimal (skor tertinggi x banyaknya indicator).
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Metode angket ini digunakan untuk mengetahui pendapat siswa terhadap model pembelajaran 

dengan pendekatan Realistik. Angket diberikan pada akhir pembelajaran 

atau pertemuan terakhir. Angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket tertutup 

dengan dua pilihan jawaban yaitu “Setuju“ atau “ Tidak Setuju“. 

��	
�� ����� ������

�	
�� ��
���� �����
� ��� %           Ali dalam Wahyuni 

Kegiatan pembelajaran dikatakan berhasil jika banyaknya siswa yang mendapatkan nilai 

85% dari banyaknya siswa dan meningkat pada setiap pertemuannya.

Data observasi pengelolaan kelas oleh guru 

���� � ���� �  
∑ �

	
 . Dimana p: presentase pelaksanaan indikator 

setiap pertemuan, m: banyaknya   pertemuan yang dilaksanakan. Kriteria: Baik (76%

75%), Kurang (26%-50%), Jelek (0%- 25%). Kegiatan pembelajaran dikatakan 

berhasil jika aktifitas guru mencapai kategori baik. 

Data observasi aktivitas siswa 

             Ali dalam Wahyuni ( 2010: 48 )

pelaksanaan indikator setiap siswa, s: jumlah skor perolehan untuk setiap 

siswa, n: skor maksimal (skor tertinggi x banyaknya indikator) 

100%), Cukup (51%- 5%), Kurang (26%-

Aktivitas siswa dikatakan dalam kategori aktif apabila memperoleh presentase 

Kemudian dianalisis secara klasikal sebagai berikut: Pencapaian klasikal : 

p: banyaknya siswa yang dikatakan dalam kategori aktif, n: banyaknya siswa. Kriteria: Baik 

100%), Cukup (51%-75%), Kurang (26%-50%), Jelek(0%- 25%). Kegiatan pembelajaran 

dikatakan berhasil jika aktivitas siswa mencapai �76% dari jumlah sisw

proses pembelajaran dan meningkat pada setiap pertemuannya. 

              Sulistyowati ( 2009: 16)

Dimana p : presentase pelaksanaan indikator respon setiap siswa, s : banyaknya jawaban setuju, 

skor maksimal (skor tertinggi x banyaknya indicator). 

Pembelajaran Matematika 

Metode angket ini digunakan untuk mengetahui pendapat siswa terhadap model pembelajaran 

iberikan pada akhir pembelajaran 

atau pertemuan terakhir. Angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket tertutup 

Ali dalam Wahyuni ( 2010: 50 ) 

Kegiatan pembelajaran dikatakan berhasil jika banyaknya siswa yang mendapatkan nilai 

setiap pertemuannya. 

Dimana p: presentase pelaksanaan indikator 

setiap pertemuan, m: banyaknya   pertemuan yang dilaksanakan. Kriteria: Baik (76%-100%), 

25%). Kegiatan pembelajaran dikatakan 

Ali dalam Wahyuni ( 2010: 48 ) 

pelaksanaan indikator setiap siswa, s: jumlah skor perolehan untuk setiap 

-50%), Jelek(0%- 25%). 

aktif apabila memperoleh presentase �76%. 

Kemudian dianalisis secara klasikal sebagai berikut: Pencapaian klasikal : 
�

�
 � ���% . Dimana 

p: banyaknya siswa yang dikatakan dalam kategori aktif, n: banyaknya siswa. Kriteria: Baik 

25%). Kegiatan pembelajaran 

76% dari jumlah siswa berperan aktif dalam 

Sulistyowati ( 2009: 16) 

Dimana p : presentase pelaksanaan indikator respon setiap siswa, s : banyaknya jawaban setuju, 
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Kriteria:Senang (61%-100%), Cukup senang (31%

menunjukkan respon positif jika memperoleh presentase 

klasikal menggunakan rumus : 

Pencapaian klasikal = 
�

�
 

positif, n : banyaknya siswa. 

menunjukkan respon positif atau menjawab setuju.

Indikator Keberhasilan 

1. Hasil lembar observasi pengelolaan kelas oleh guru  menyatakan baik.

2. Hasil lembar observasi aktivitas siswa  menunjukkan bahwa 

dan meningkat pada setiap pertemuannya.

3. Hasil angket untuk siswa menyatakan 

memilih jawaban setuju. 

4. Hasil evaluasi belajar siswa menunjukkan bahwa 

di atas KKM ( ≥75 ) dan meningkat pada setiap pertemuannya.

5. Pembelajaran materi statistika siswa kelas XI SMAN 1 Kediri melalui penerapan model 

pembelajaran Cooperative Script 

efektif. 

 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

I.  Siklus I 

Pertemuan Pertama ( Selasa, 15 Ag

1. Lembar Observasi Pengelolaan Kelas Oleh Guru

Tabel1. Lembar Observasi Pengelolaan Kelas Oleh Guru

No Kriteria 
1. Sangat baik 
2. Baik 
3. Cukup 
4. Kurang  

Presentase perolehan skor
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100%), Cukup senang (31%-60%), Kurang senang (0%

menunjukkan respon positif jika memperoleh presentase �61%. Kemudian dianalisis secara 

klasikal menggunakan rumus :  

 � 100%. Dimana p : banyaknya siswa yang menunjukkan respon 

positif, n : banyaknya siswa. Pembelajaran dikatakan berhasil apabila 

menunjukkan respon positif atau menjawab setuju. 

lembar observasi pengelolaan kelas oleh guru  menyatakan baik. 

Hasil lembar observasi aktivitas siswa  menunjukkan bahwa �76% siswa belajar secara aktif 

dan meningkat pada setiap pertemuannya. 

Hasil angket untuk siswa menyatakan �76% siswa memilih menunjuk

 

Hasil evaluasi belajar siswa menunjukkan bahwa �85% dari jumlah siswa mendapatkan nilai 

75 ) dan meningkat pada setiap pertemuannya. 

Pembelajaran materi statistika siswa kelas XI SMAN 1 Kediri melalui penerapan model 

Cooperative Script dengan pendekatan Realistik merupakan pembelajaran yang 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Pertemuan Pertama ( Selasa, 15 Agustus 2011 ) 3 x 25 menit 

Lembar Observasi Pengelolaan Kelas Oleh Guru 

Tabel1. Lembar Observasi Pengelolaan Kelas Oleh Guru

Nilai Jumlah Indikator Skor
4 2 8
3 13 39
2 0 0
1 0 0

Jumlah Skor 47
Presentase perolehan skor 69,1 %

Kategori Cukup

Pembelajaran Matematika 

60%), Kurang senang (0%- 30%). Siswa 

61%. Kemudian dianalisis secara 

. Dimana p : banyaknya siswa yang menunjukkan respon 

Pembelajaran dikatakan berhasil apabila �75% dari jumlah siswa 

 

76% siswa belajar secara aktif 

76% siswa memilih menunjukkan respon positif atau 

85% dari jumlah siswa mendapatkan nilai 

Pembelajaran materi statistika siswa kelas XI SMAN 1 Kediri melalui penerapan model 

dengan pendekatan Realistik merupakan pembelajaran yang 

Tabel1. Lembar Observasi Pengelolaan Kelas Oleh Guru 

Skor 
8 
39 
0 
0 
47 

69,1 % 
Cukup 
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2. Lembar Observasi Aktifitas Siswa

Tabel 2. Lembar Observasi Pengelolaan Kelas Oleh Guru

No Kriteria 
1. Aktif 
2. Cukup Aktif 
3. Kurang Aktif 
4. Tidak Aktif 

Jumlah siswa dalam kategori aktif
Jumlah siswa keseluruhan

Presentase klasikal
 

3. Hasil Belajar. 

Tabel 3. Hasil Tes Belajar Siswa Pertemuan Pertama Siklus

No 
1. Jumlah siswa tuntas belajar
2. Jumlah siswa keseluruhan
3. Presentase ketuntasan belajar klasikal

 
Pertemuan Kedua ( Selasa, 22 Agustus 2011 ) 3 x 25 menit

1. Lembar Observasi Pengelolaan Kelas Oleh Guru

Table 4. 

No Kriteria 
1. Sangat baik 
2. Baik 
3. Cukup 
4. Kurang  

Presentase perolehan skor

 
2. Lembar Observasi Aktifitas 

Tabel 5. Lembar Observasi Pengelolaan Kelas Oleh Guru

No Kriteria 
1. Aktif 
2. Cukup Aktif 
3. Kurang Aktif 
4. Tidak Aktif 

Jumlah siswa dalam kategori aktif
Jumlah siswa keseluruhan

Presentase klasikal
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Lembar Observasi Aktifitas Siswa 

Tabel 2. Lembar Observasi Pengelolaan Kelas Oleh Guru

Presntase Jumlah Siswa Kategori
76% - 100% 21 Aktif
51% - 75% 3 Cukup Aktif
26% - 50% 0 Kurang Aktif
0% - 25% 0 Tidak Aktif

Jumlah siswa dalam kategori aktif 21 
Jumlah siswa keseluruhan 24 

Presentase klasikal 85,5 %

Tabel 3. Hasil Tes Belajar Siswa Pertemuan Pertama Siklus

Hasil Tes Pencapaian 
Jumlah siswa tuntas belajar 21 
Jumlah siswa keseluruhan 24 
Presentase ketuntasan belajar klasikal 87,5 % 

Pertemuan Kedua ( Selasa, 22 Agustus 2011 ) 3 x 25 menit 

Lembar Observasi Pengelolaan Kelas Oleh Guru 

 Lembar Observasi Pengelolaan Kelas Oleh Guru

Nilai Jumlah Indikator Skor
4 6 24 
3 11 33 
2 0 0 
1 0 0 

Jumlah Skor 57 
Presentase perolehan skor 83,82%

Kategori Baik

Lembar Observasi Aktifitas Siswa 

Tabel 5. Lembar Observasi Pengelolaan Kelas Oleh Guru

Presentase Jumlah Siswa Kategori
76% - 100% 16 Aktif
51% - 75% 8 Cukup Aktif
26% - 50% 0 Kurang Aktif
0% - 25% 0 Tidak Aktif

Jumlah siswa dalam kategori aktif 16 
Jumlah siswa keseluruhan 24 

Presentase klasikal 66,67 %

Pembelajaran Matematika 

Tabel 2. Lembar Observasi Pengelolaan Kelas Oleh Guru 

Kategori 
Aktif  

Aktif  
Kurang Aktif 
Tidak Aktif 

 
 

85,5 % 

Tabel 3. Hasil Tes Belajar Siswa Pertemuan Pertama Siklus I 

Lembar Observasi Pengelolaan Kelas Oleh Guru 

Skor 
 
 
 
 
 

83,82% 
Baik 

Tabel 5. Lembar Observasi Pengelolaan Kelas Oleh Guru 

Kategori 
Aktif  

Cukup Aktif 
Kurang Aktif 
Tidak Aktif 

 
 

66,67 % 
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3. Hasil Belajar. 

Tabel 6. Hasil Tes Belajar Siswa Pertemuan Kedua Siklus I

No 
1. Jumlah siswa tuntas belajar
2. Jumlah siswa 
3. Presentase ketuntasan belajar klasikal

 
4. Hasil Angket. 

Tabel 7. Data Analisis Angket Respon Siswa

No Kriteria 
1. Senang 
2. Cukup senang 
3. Kurang Senang

Jumlah siswa dengan respon positif
Jumlah siswa keseluruhan

Presentase klasikal
5. Model pembelajaran 

pembelajaran yang efektif karena belum memenuhi kriteria efektivitas.

 
II.  Siklus II 

(Jum’at,  9 September 2011 ) 2 x 45 menit. 

1. Lembar Observasi Pengelolaan Kelas Oleh Guru

Tabel 8. Lembar Observasi Pengelolaan Kel

No Kriteria 
1. Sangat baik 
2. Baik 
3. Cukup 
4. Kurang  

Jumlah Skor
Presentase perolehan skor

 
2. Lembar Observasi Aktifitas Siswa

Table 9. Lembar Observasi 

No Kriteria 
1. Aktif 
2. Cukup Aktif 
3. Kurang Aktif 
4. Tidak Aktif 

Jumlah siswa dalam kategori 
Jumlah siswa keseluruhan

Presentase klasikal
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Tabel 6. Hasil Tes Belajar Siswa Pertemuan Kedua Siklus I

Hasil Tes Pencapaian
Jumlah siswa tuntas belajar 17 
Jumlah siswa keseluruhan 24 
Presentase ketuntasan belajar klasikal 70,8 %

Tabel 7. Data Analisis Angket Respon Siswa 

Presentase Jumlah Siswa Ket. Respon
61% - 100% 21 Positif

 31% - 60% 3 Cukup Positif
Kurang Senang 0% - 30% 0 Negatif

Jumlah siswa dengan respon positif 21 
Jumlah siswa keseluruhan 24 

Presentase klasikal 87,5 % 
Model pembelajaran Cooperative Script dengan pendekatan realistik bukan merupakan 

pembelajaran yang efektif karena belum memenuhi kriteria efektivitas.

(Jum’at,  9 September 2011 ) 2 x 45 menit.  

Lembar Observasi Pengelolaan Kelas Oleh Guru 

Tabel 8. Lembar Observasi Pengelolaan Kelas Oleh Guru

Nilai Jumlah Indikator Skor 
4 15 60 
3 2 6 
2 0 0 
1 0 0 

Jumlah Skor 66 
Presentase perolehan skor 97,05% 

Kategori Baik 

Lembar Observasi Aktifitas Siswa 

Table 9. Lembar Observasi Pengelolaan Kelas Oleh Guru

Presentase Jumlah Siswa Kategori
76% - 100% 22 Aktif
51% - 75% 2 Cukup Aktif
26% - 50% 0 Kurang Aktif
0% - 25% 0 Tidak Aktif

Jumlah siswa dalam kategori aktif 22
Jumlah siswa keseluruhan 24

Presentase klasikal 91,6 %

Pembelajaran Matematika 

Tabel 6. Hasil Tes Belajar Siswa Pertemuan Kedua Siklus I 

Pencapaian 

70,8 % 

Ket. Respon 
Positif 

Cukup Positif 
Negatif 

 
 

87,5 %  
dengan pendekatan realistik bukan merupakan 

pembelajaran yang efektif karena belum memenuhi kriteria efektivitas. 

as Oleh Guru 

 

Pengelolaan Kelas Oleh Guru 

Kategori 
Aktif  

Cukup Aktif 
Kurang Aktif 
Tidak Aktif 

22 
24 

91,6 % 
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3. Hasil Belajar. 

Table 10. Hasil Tes Belajar Siswa Pertemuan Kedua Siklus I

No 
1. Jumlah siswa tuntas belajar
2. Jumlah siswa keseluruhan
3. Presentase ketuntasan belajar klasikal

 
4. Model pembelajaran dapat dikatakan efektif karena sudah memenuhi kriteria efektivitas dan 

berdasarkan hasil data observasi dan analisis hasil belajar, siklus II mengalamai peningkatan 

dan memenuhi indikator 

berakhir. 

 

Pembahasan 

1. Data Kemampuan Guru Dalam Mengelola Kelas.

Rata – rata kemampuan guru pada siklus I memperoleh presentase sebesar  76,46% sedangkan 

pada siklus II sebesar 97,05% dan dalam kate

guru sudah memenuhi indikator keberhasilan pada penelitian ini. Hasil analisis data 

kemampuan guru tersebut digambarkan dalam diagram berikut ini:

Gambar 1.Analisis Data Lembar Observasi Kemampuan Guru 

2. Data Aktivitas Siswa 

Hasil analisis data lembar observasi aktivitas siswa pada penelitian ini dapat digambarkan pada 

diagram berikut ini : 

 

 

 

 

 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

SIKLUS I SIKLUS 
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Table 10. Hasil Tes Belajar Siswa Pertemuan Kedua Siklus I

Hasil Tes Pencapaian 
Jumlah siswa tuntas belajar 22 
Jumlah siswa keseluruhan 24 

ketuntasan belajar klasikal 91,6 % 

Model pembelajaran dapat dikatakan efektif karena sudah memenuhi kriteria efektivitas dan 

berdasarkan hasil data observasi dan analisis hasil belajar, siklus II mengalamai peningkatan 

dan memenuhi indikator keberhasilan. Sehingga dapat dikatakan bahwa siklus telah 

Data Kemampuan Guru Dalam Mengelola Kelas. 

rata kemampuan guru pada siklus I memperoleh presentase sebesar  76,46% sedangkan 

pada siklus II sebesar 97,05% dan dalam kategori baik. Dimana hasil analisis data kemampuan 

guru sudah memenuhi indikator keberhasilan pada penelitian ini. Hasil analisis data 

kemampuan guru tersebut digambarkan dalam diagram berikut ini: 

Gambar 1.Analisis Data Lembar Observasi Kemampuan Guru  

 

Hasil analisis data lembar observasi aktivitas siswa pada penelitian ini dapat digambarkan pada 

SIKLUS 

SIKLUS II

SIKLUS I

Pembelajaran Matematika 

Table 10. Hasil Tes Belajar Siswa Pertemuan Kedua Siklus I 

 

Model pembelajaran dapat dikatakan efektif karena sudah memenuhi kriteria efektivitas dan 

berdasarkan hasil data observasi dan analisis hasil belajar, siklus II mengalamai peningkatan 

keberhasilan. Sehingga dapat dikatakan bahwa siklus telah 

rata kemampuan guru pada siklus I memperoleh presentase sebesar  76,46% sedangkan 

gori baik. Dimana hasil analisis data kemampuan 

guru sudah memenuhi indikator keberhasilan pada penelitian ini. Hasil analisis data 

Hasil analisis data lembar observasi aktivitas siswa pada penelitian ini dapat digambarkan pada 
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Gambar 2. Analisis Data Lembar Aktivitas Siswa

3. Data Angket Respon Siswa

Hasil analisis angket yang diberikan pada

menunjukkan respon positif 

Berdasarkan hasil angket tersebut maka dapat disimpulkan bahwa indikator keberhasilan pada 

penelitian ini terpenuhi. 

4. Data Hasil Belajar Siswa 

Hasil analisis data tes evaluasi siswa pada penelitian ini dapat digambarkan pada diagram 

berikut ini : 

 

Gambar 3.Analisis Data Tes Evaluasi Siswa

Dari hasil analisis dan pengamatan siklus II maka dapat dikatakan bahwa model pembelajaran 

Cooperatife Script dengan pendekatan realistik adalah  model pembelajaran yang efektif karena 

sudah memenuhi kriteria efektivitas, yaitu kemampuan guru dalam mengelola kelas dan 

menerapkan model pembelajaran dalam kategori baik, aktivitas belajar siswa men

siswa merasa senang dengan model pembelajaran yang ditetapkan, dan menunjukkan adanya 

peningkatan hasil belajar siswa sesuai dengan kriteria ketuntasan minimal yang telah ditetapkan. 

Sehingga model pembelajaran 

untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran matematika. 

 
KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan selama 2 siklus dan berdasarkan pada seluruh 

pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai 

0,00%

50,00%

100,00%

SIKLUS I

0,00%

50,00%

100,00%

SIKLUS I
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Gambar 2. Analisis Data Lembar Aktivitas Siswa 

 

Data Angket Respon Siswa 

Hasil analisis angket yang diberikan pada siswa menunjukkan secara klasikal siswa yang 

menunjukkan respon positif ≥76% dari jumlah siswa keseluruhan yaitu sebesar 87,5%. 

Berdasarkan hasil angket tersebut maka dapat disimpulkan bahwa indikator keberhasilan pada 

 

Hasil analisis data tes evaluasi siswa pada penelitian ini dapat digambarkan pada diagram 

Gambar 3.Analisis Data Tes Evaluasi Siswa 

Dari hasil analisis dan pengamatan siklus II maka dapat dikatakan bahwa model pembelajaran 

dengan pendekatan realistik adalah  model pembelajaran yang efektif karena 

sudah memenuhi kriteria efektivitas, yaitu kemampuan guru dalam mengelola kelas dan 

menerapkan model pembelajaran dalam kategori baik, aktivitas belajar siswa men

siswa merasa senang dengan model pembelajaran yang ditetapkan, dan menunjukkan adanya 

peningkatan hasil belajar siswa sesuai dengan kriteria ketuntasan minimal yang telah ditetapkan. 

Sehingga model pembelajaran Cooperative Sript dengan pendekatan realistik dapat digunakan 

untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran matematika.  

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan selama 2 siklus dan berdasarkan pada seluruh 

pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :kemampuan guru 

SIKLUS II

Pert.I

Pert. II

siklus II

SIKLUS II

Pert.I

Pert. II

siklus II

Pembelajaran Matematika 

siswa menunjukkan secara klasikal siswa yang 

76% dari jumlah siswa keseluruhan yaitu sebesar 87,5%. 

Berdasarkan hasil angket tersebut maka dapat disimpulkan bahwa indikator keberhasilan pada 

Hasil analisis data tes evaluasi siswa pada penelitian ini dapat digambarkan pada diagram 

 

Dari hasil analisis dan pengamatan siklus II maka dapat dikatakan bahwa model pembelajaran 

dengan pendekatan realistik adalah  model pembelajaran yang efektif karena 

sudah memenuhi kriteria efektivitas, yaitu kemampuan guru dalam mengelola kelas dan 

menerapkan model pembelajaran dalam kategori baik, aktivitas belajar siswa menjadi lebih aktif, 

siswa merasa senang dengan model pembelajaran yang ditetapkan, dan menunjukkan adanya 

peningkatan hasil belajar siswa sesuai dengan kriteria ketuntasan minimal yang telah ditetapkan. 

ndekatan realistik dapat digunakan 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan selama 2 siklus dan berdasarkan pada seluruh 

berikut :kemampuan guru 
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dalam mengelola kelas dan menerapkan model pembelajaran 

realistik dalam kategori baik, siswa aktif dalam proses pembelajaran dan meningkat setiap 

pertemuannya, siswa merasa senang dengan penerapa

dengan pendekatan realistik, hasil belajar siswa tuntas dan meningkat, dari hasil penelitian 

menunjukkan bahwa model pembelajaran yang telah diterapkan memenuhi kriteria efektivitas 

pembelajaran.  
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dalam mengelola kelas dan menerapkan model pembelajaran Cooperative Script

realistik dalam kategori baik, siswa aktif dalam proses pembelajaran dan meningkat setiap 

pertemuannya, siswa merasa senang dengan penerapan model pembelajaran

dengan pendekatan realistik, hasil belajar siswa tuntas dan meningkat, dari hasil penelitian 

menunjukkan bahwa model pembelajaran yang telah diterapkan memenuhi kriteria efektivitas 

Keefektivan Pembelajaran Matematika Realistik (PMR
Pemecahan Masalah Matematika Siswa Kelas VII SMP. UNNES Semarang: Skripsi.

http://kangmansyur.blogspot.com/2009/04/rme.html, 16 Desember 2010 

Kooperatif Tipe CIRC (Cooperative Integrated Reading And Computition) 
Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Pada Pokok Bahasan Segiempat Siswa Kelas 
VII SMP Negeri 13 Semarang Tahun Ajaran 2006/2007. UNNES Semarang: Skripsi.

Menjelajah Pembelajaran Inovatif. Sidoarjo: Masmedia Buana Pustaka

Mendesain pembelajaran Kontekstual ( Contekxtual Teaching And Learning ) Di 
. Jakarta. Cerdas Pustaka Publisher. 

Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe
Teknik “ Cerdas Cermat” Untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa SMPN 1 
Plosoklaten Kelas VII Pada materi Pokok Garis Dan Sudut. UNP Kediri: Skripsi.

Pembelajaran Matematika 

Cooperative Script dengan pendekatan 

realistik dalam kategori baik, siswa aktif dalam proses pembelajaran dan meningkat setiap 

n model pembelajaran Cooperative Script 

dengan pendekatan realistik, hasil belajar siswa tuntas dan meningkat, dari hasil penelitian 

menunjukkan bahwa model pembelajaran yang telah diterapkan memenuhi kriteria efektivitas 

aran Matematika Realistik (PMR) Pada Kemampuan 
. UNNES Semarang: Skripsi. 

Cooperative Integrated Reading And Computition) 
Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Pada Pokok Bahasan Segiempat Siswa Kelas 

. UNNES Semarang: Skripsi. 

. Sidoarjo: Masmedia Buana Pustaka 

Mendesain pembelajaran Kontekstual ( Contekxtual Teaching And Learning ) Di 

Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe JIGSAW dengan 
Teknik “ Cerdas Cermat” Untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa SMPN 1 

. UNP Kediri: Skripsi. 


