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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

 

Berdasarkan hasil analisis pada bab IV maka dapat kita ketahui bahwa 

penelitian tentang pengaruh pendekatan Realistic Mathematics Education (RME) 

berbasis media komputer terhadap motivasi dan hasil belajar matematika siswa 

kelas VIII pada materi bangun ruang sisi datar di SMPN 1 Kedungwaru tahun ajaran 

2018/2019 memberikan hasil yang diharapkan. Hasil penelitian yang dihasilkan 

didukung oleh pendapat yang sudah ada sesuai dengan indikator penelitian. 

Selanjutnya pembahasan hasil uji hipotesis dari rumusan masalah penelitian adalah 

sebagai berikut: 

 

A. Pengaruh Pendekatan Realistic Mathematics Education (RME) 

Berbasis Media Komputer Terhadap Motivasi Belajar Matematika Siswa 

Kelas VIII pada Materi Bangun Ruang Sisi Datar di SMPN 1 Kedungwaru 

Tahun Ajaran 2018/2019 

Berdasarkan hasil sampel percobaan di SMPN 1 Kedungwaru pengaruh 

pendekatan Realistic Mathematics Education (RME) berbasis media komputer 

terhadap motivasi belajar matematika menunjukkan hasil yang signifikan. Dalam 

hal ini dapat dilihat bahwa nilai angket siswa menggunakan pembelajaran dengan 

pendekatan Realistic Mathematics Education (RME) berbasis media komputer 

lebih tinggi dibandingkan dengan menggunakan pembelajaran konvensional yang 

menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,007 < 0,05. Sehingga dapat diperoleh 
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kesimpulan bahwa terdapat pengaruh signifikan angket motivasi antara siswa yang 

mengikuti pembelajaran dengan pendekatan Realistic Mathematics Education 

(RME) berbasis media komputer dengan siswa yang mengikuti pembelajaran 

konvensional. 

Pendekatan Realistic Mathematics Education (RME) berbasis media 

komputer merupakan pendekatan yang orientasinya menuju penalaran siswa yang 

bersifat realistik. Melalui penerapan pendekatan Realistic Mathematics Education 

ini, peserta didik dapat mengkomunikasikan ide-ide yang dimiliki sehingga siswa 

akan mendapatkan pemahaman yang lebih terhadap suatu konsep. Pendekatan 

Realistic Mathematics Education menekankan pada konteks sebagai awal 

pembelajaran.  

Dalam hal ini, pendekatan Realistic Mathematics Education sangat 

membantu siswa untuk berpikir dari hal yang abstrak menjadi hal yang konkrit atau 

nyata. Hal ini membuat pemahaman dan penguasaan siswa terhadap konsep 

matematika dapat meningkat.82 Sehingga dalam pembelajaran ini, untuk 

meningkatkan motivasi siswa menggunakan media komputer sebagai jembatan 

menuju matematika yang abstrak. 

Menurut Heruman, dalam pembelajaran matematikan yang abstrak siswa 

memerlukan alat bantu berupa media yang dapat memperjelas apa yang 

disampaikan oleh guru, sehingga lebih cepat dipahami dan dimengerti oleh siswa.83 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi siswa menggunakan media 

komputer lebih tinggi. Hal ini sesuai dengan kelebihan media komputer, yaitu:84 (a) 

                                                           
 82 Nugroho, “Pengaruh Pendekatan Realistik …, hal. 2-3 
 83 Heruman, Model Pembelajaran Matematika Di Sekolah Dasar, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2012), hal. 1-2 

 84 Priyanto, “Pengembangan Multimedia …, hal. 9 
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Cara kerja baru dengan komputer akan membangkitkan motivasi kepada siswa 

dalam belajar, (b) Warna, musik, grafis, animasi dapat menambahkan kesan 

realisme dan menuntut latihan, kegiatan laboratorium, simulasi, dsb, (c) Respon 

pribadi yang cepat dalam kegiatan-kegiatan belajar siswa akan menghasilkan 

penguatan yang tinggi, dan (d) Kemampuan memori memungkinkan penampilan 

siswa yang telah lampau direkam dan dipakai dalam merencanakan langkah-

langkah selanjutnya di kemudian hari. 

Selain kelebihan media komputer juga terdapat manfaat media pembelajaran 

yaitu:85 (a) Pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat 

menumbuhkan motivasi belajar siswa, (b) Bahan pembelajaran akan lebih 

bermakna sehingga mudah dipahami oleh siswa dan memungkinkannya untuk 

mencapai tujuan pembelajaran, dan (c) Metode mengajar akan lebih bervariasi 

sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga dalam mengajar. 

Dalam pembelajaran matematika ini pengetahuan bukan hanya diperoleh dari 

guru dan matematika yang langsung siap pakai saja, akan tetapi juga melalui 

keterlibatan siswa dalam pembelajarannya. Peran guru lebih banyak dalam 

pemberian motivasi dan mendorong kegiatan siswa. 

Berdasarkan uraian penjelasan dan hasil analisis data penelitian di atas, maka 

dapat dinyatakan bahwa dengan pendekatan Realistic Mathematics Education 

(RME) berbasis media komputer secara efektif dapat berpengaruh pada 

peningkatan motivasi belajar siswa dan dapat membuat pembelajaran lebih 

menyenangkan, efektif, efisien, dan menjadi bermakna. Dengan demikian, dapat 

                                                           
 85 Sukiman, Pengembangan Media Pembelajaran, (Yogyakarta: PT Pustaka Insan 

Madani, 2012), hal. 43 
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diperoleh kesimpulan bahwa “Ada Pengaruh Pendekatan Realistic Mathematics 

Education (RME) Berbasis Media Komputer Terhadap Motivasi Belajar 

Matematika Siswa Kelas VIII pada Materi Bangun Ruang Sisi Datar di SMPN 1 

Kedungwaru Tahun Ajaran 2018/2019”. 

 

B. Pengaruh Pendekatan Realistic Mathematics Education (RME) 

Berbasis Media Komputer Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas 

VIII pada Materi Bangun Ruang Sisi Datar di SMPN 1 Kedungwaru Tahun 

Ajaran 2018/2019 

Berdasarkan hasil sampel percobaan di SMPN 1 Kedungwaru pengaruh 

pendekatan Realistic Mathematics Education (RME) berbasis media komputer 

terhadap hasil belajar matematika menunjukkan hasil yang signifikan. Dalam hal 

ini dapat dilihat bahwa nilai postest siswa menggunakan pembelajaran dengan 

pendekatan Realistic Mathematics Education (RME) berbasis media komputer 

lebih tinggi dibandingkan dengan menggunakan pembelajaran konvensional yang 

menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,007 < 0,05. Sehingga dapat diperoleh 

kesimpulan bahwa terdapat pengaruh signifikan hasil belajar matematika antara 

siswa yang mengikuti pembelajaran dengan pendekatan Realistic Mathematics 

Education (RME) berbasis media komputer dengan siswa yang mengikuti 

pembelajaran konvensional. 

Pendekatan Realistic Mathematics Education (RME) merupakan pendekatan 

pembelajaran yang dikembangkan oleh Freudentahl pada tahun 1977. Menurutnya, 

matematika harus dihubungkan dengan kenyataan, berada dekat dengan siswa dan 
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relevan dengan kehidupan masyarakat agar memiliki nilai manusiawi.86 Dengan 

cara ini diharapkan siswa dapat menemukan sendiri bentuk penyelesaian suatu soal 

atau masalah yang diberikan kepada mereka. Dengan siswa menemukan sendiri 

penyelesaiannya, mereka akan membangun konsep materi yang dia dapat dan akan 

diperkuat dengan definisi atau konsep formal yang disampaikan oleh guru. 

Proses pembelajaran dikatakan berhasil apabila hasil belajar siswa terhadap 

materi yang diajarkan cukup tinggi. Hasil belajar juga merupakan kemampuan yang 

diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar.87 Sehingga, dengan penggunaan 

pendekatan Realistic Mathematics Education (RME) berbasis media komputer 

pada pembelajaran matematika dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa. 

Dimana siswa tersebut merasa bahwa belajar matematika menjadi mudah dan 

menyenangkan  

Berdasarkan uraian penjelasan dan hasil analisis data penelitian di atas, maka 

dapat dinyatakan bahwa dengan pendekatan Realistic Mathematics Education 

(RME) berbasis media komputer secara efektif dapat berpengaruh pada 

peningkatan hasil belajar matematika siswa dan dapat membuat pembelajaran lebih 

menyenangkan, efektif, efisien, dan menjadi bermakna. Dengan demikian, dapat 

diperoleh kesimpulan bahwa “Ada Pengaruh Pendekatan Realistic Mathematics 

Education (RME) Berbasis Media Komputer Terhadap Hasil Belajar Matematika 

Siswa Kelas VIII pada Materi Bangun Ruang Sisi Datar di SMPN 1 Kedungwaru 

Tahun Ajaran 2018/2019”. 

 

                                                           
 86 Tatag Y.E Siswono, “Implementasi Pendekatan Realistik Dalam Pembelajaran 

Matematika”, Makalah Seminar Nasional RME 24 Februari 2014 di UNESA, hal. 14 

 87 Nugroho, “Pengaruh Pendekatan Realistik …, hal. 2 
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C. Pengaruh Pendekatan Realistic Mathematics Education (RME) 

Berbasis Media Komputer Terhadap Motivasi dan Hasil Belajar Matematika 

Siswa Kelas VIII pada Materi Bangun Ruang Sisi Datar di SMPN 1 

Kedungwaru Tahun Ajaran 2018/2019 

Berdasarkan hasil sampel percobaan di SMPN 1 Kedungwaru pengaruh 

pendekatan Realistic Mathematics Education (RME) berbasis media komputer 

terhadap motivasi dan hasil belajar matematika siswa menunjukkan hasil yang 

signifikan. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa nilai angket dan postest siswa 

menggunakan pembelajaran dengan pendekatan Realistic Mathematics Education 

(RME) berbasis media komputer lebih tinggi dibandingkan dengan menggunakan 

pembelajaran konvensional yang menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,008 < 

0,05. Hal ini dapat dilihat pada nilai signifikansi untuk Pillai’s Trace, Wilks’ 

Lambda, Hotelling’s Trace, dan Roy’s Largest Root. Sehingga dapat diperoleh 

kesimpulan bahwa terdapat pengaruh signifikan angket motivasi dan hasil belajar 

antara siswa yang mengikuti pembelajaran dengan pendekatan Realistic 

Mathematics Education (RME) berbasis media komputer dengan siswa yang 

mengikuti pembelajaran konvensional. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran dengan pendekatan 

Realistic Mathematics Education (RME) berbasis media komputer lebih baik 

daripada pembelajaran dengan konvensional. Hal ini sesuai dengan kelebihan 

Realistic Mathematics Education (RME), yaitu:88 (a) Realistic Mathematics 

Education (RME) memberikan pengertian yang jelas kepada siswa tentang 

kehidupan sehari-hari dan kegunaan pada umumnya bagi manusia, (b) Realistic 

                                                           
 88 Aris Soimin, 68 Model Pembelajaran Inovatif dalam Kurikulum 2013, (Yogyakarta: 

Ar-Ruzz Media, 2014), hal. 151-152 
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Mathematics Education (RME) memberikan pengertian yang jelas kepada siswa 

bahwa matematika adalah suatu bidang kajian yang dikonstruksi dan dikembangkan 

sendiri oleh siswa, (c) Realistic Mathematics Education (RME) memberikan 

pengertian yang jelas kepada siswa cara penyelesaian suatu soal atau masalah tidak 

harus tunggal dan tidak harus antara orang yang satu dengan yang lain, (d) Realistic 

Mathematics Education (RME) memberikan pengertian yang jelas kepada siswa 

bahwa dalam mempelajari matematika, dan (e) Realistic Mathematics Education 

(RME) memberikan pengertian yang jelas kepada siswa bahwa pembelajaran 

menjadi menyenangkan bagi siswa. 

Berdasarkan uraian penjelasan dan hasil analisis data penelitian di atas, maka 

dapat dinyatakan bahwa dengan pendekatan Realistic Mathematics Education 

(RME) berbasis media komputer secara efektif dapat berpengaruh pada 

peningkatan motivasi dan hasil belajar matematika siswa yang dapat membuat 

pembelajaran lebih menyenangkan, efektif, efisien, dan menjadi bermakna. Dengan 

demikian, dapat diperoleh kesimpulan bahwa “Ada Pengaruh Pendekatan Realistic 

Mathematics Education (RME) Berbasis Media Komputer Terhadap Motivasi dan 

Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas VIII pada Materi Bangun Ruang Sisi Datar 

di SMPN 1 Kedungwaru Tahun Ajaran 2018/2019”. 

 


