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Neni Fajar Utami, A510080198, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 

Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012, 78 halaman. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam 

menyelesaikan soal cerita pecahan matematika dengan pendekatan Realistic 

Mathematic Education. Dalam penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas 

(PTK). Lokasi penelitian ini di SD Negeri 03 Dalangan Sukoharjo. Sebagai 

subjek penerima tindakan adalah siswa kelas IV yang berjumlah 12 siswa, terdiri 

dari 9 siswa laki-laki dan 3 siswa perempuan, dan subjek pelaksanaan tindakan 

adalah peneliti yang bertindak sebagai guru kelas IV. Sebagai objek penelitian 

adalah peningkatan kemampuan menyelesaikan soal cerita pecahan matematika 

dengan pendekatan Realistic Mathematic Education. Metode pengumpulan data 

adalah Tes, Observasi, Dokumentasi, Wawancara. Untuk menjamin validitas data 

digunakan teknik triangulasi sumber, yaitu mencocokkan data kemampuan 

menyelesaikan soal cerita pecahan dengan hasil pengamatan langsung terhadap 

aktivitas belajar siswa. Tehnik analisis data yang digunakan adalah deskriptif 

kualitatif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

 

Hasil penelitian ini adalah adanya peningkatan kemampuan siswa dalam 

menyelesaikan soal cerita pecaha dengan pendekatan Realistic Mathematic 

Education. Hal ini dapat dilihat pada pra siklus rata-rata kelas 58,33 siswa yang 

mencapai KKM (65) sebanyak 33,33% (4 siswa); pada siklus I meningkat nilai 

rata-rata kelas menjadi 69 siswa yang mencapai KKM (65) sebanyak 58,33% (7 

siswa); pada siklus II meningkat nilai rata-rata kelas menjadi 73,8 siswa yang 

mencapai KKM (65) sebanyak 83,33% (10 siswa). Kesimpulan penelitian ini 

adalah dengan menerapkan pendekatan Realistic Mathematic Education dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri 03 Dalangan Sukoharjo 

Tahun Ajaran 2011/2012. 

 

Kata kunci: kemampuan menyelesaikan soal cerita pecahan, pendekatan realistic 

mathematic education. 

 

  



 

LATAR BELAKANG 

Salah satu faktor penting yang mempengaruhi tingkat keberhasilan 

suatu negara berasal dari dunia pendidikan. Pola pendidikan yang tepat akan 

membentuk SDM yang berkualitas sebagai generasi penerus bangsa. 

Serangkaian kegiatan pendidikan dapat dikatakan berhasil apabila hasil yang 

dicapai sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan.  

Tujuan pendidikan nasional adalah menjamin mutu pendidikan 

nasional dalam rangka   mencerdaskan   kehidupan   bangsa   dan   membentuk   

watak  serta peradaban   bangsa   yang   bermartabat  (PP No 19 Tahun 2005). 

Matematika salah satu mata pelajaran yang memberikan kontribusi positif 

tercapainnya masyarakat yang cerdas, bermartabat melalui sikap dan berfikir 

logis. 

Matematika merupakan pengetahuan dasar yang erat hubungannya 

dengan kehidupan sehari-hari. Akan tetapi matematika bagi sebagian besar 

siswa dianggap sebagai pelajaran yang sulit dan rumit, sehingga kemampuan 

siswa dalam pengetahuan dasar masih kurang. Kesulitan belajar yang dialami 

siswa dapat mengakibatkan rendahnya prestasi belajar siswa yang di 

tunjukkan dengan rendahnya nilai atau angka nilai pada hasil evaluasi siswa.  

Berdasarkan data yang bersumber dari kegiatan observasi dan dialog 

awal dengan guru Matematika, diperoleh keterangan bahwa kemampuan siswa 

kelas IV SD Negeri 03 Dalangan Sukoharjo dalam menyelesaikan soal cerita 

pecahan masih rendah. Jumlah siswa yang memenuhi Kriteria ketuntasan 

KKM (≥65) hanya 33,33% dan 66,67% dari jumlah keseluruhan siswa masih 



mendapatkan nilai dibawah Kriteria Ketuntasan Minimal (≥65). Berbagai 

upaya telah ditempuh guna mengatasi permasalahan di atas. Akan tetapi hasil 

yang diperoleh dirasa belum cukup maksimal. 

Berdasarkan latar belakang di atas penulis bermaksud mengadakan 

suatu penelitian tentang pembelajaran Matematika dengan judul peningkatan 

kemampuan menyelesaikan soal pecahan melalui strategi Realistic 

Mathematic Educatian (RME) siswa kelas IV SD Negeri 02 Dalangan 

Sukoharjo tahun ajaran 2011/2012. 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah 

dikemukakan di atas, maka rumusan permasalahan yang diangkat peneliti 

adalah sebagai berikut: Apakah strategi pembelajaran Realistic Mathematic 

Education (RME) dapat meningkatkan kemampuan menyelesaikan soal cerita 

pecahan Matematika siswa kelas IV SD Negeri 03 Dalangan Sukoharjo tahun 

ajaran 2011/2012? 

Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui peningkatan kemampuan menyelesaikan soal cerita pecahan 

Matematika dengan menggunakan strategi pembelajaran Realistic 

Mathematic Education (RME) pada siswa kelas IV SD Negeri 02 Dalangan 

Sukoharjo  tahun ajaran 2011/2012. 

 

 



LANDASAN TEORI 

Hakikat Kemampuan Menyelesaikan Soal Cerita Pecahan 

Menurut Chaplin, ability (kemampuan, kecakapan, ketangkasan, bakat, 

kesanggupan) merupakan tenaga (daya kekuatan) untuk melakukan suatu 

perbuatan, sedangkan menurut Robbins kemampuan bisa merupakan 

kesanggupan bawaan sejak lahir, atau merupakan praktek 

(http://digilib.petra.ac.id diakses pada 12 Desember 2011).  

Menyelesaikan adalah (1) pekerjaan meyudahkan (menyiapkan) 

pekerjaan dsb, menyempurnakan (kalimat dsb); (2) menjadikan berakhir; 

menamatkan (http://www.aritmatika.com/arti-377303-menyelesaikan.php 

diakses pada 13 Desember 2011). Menyelesaikan merupakan suatu tindakan 

yang dilakukan oleh seseorang untuk mengakhiri suatu pekerjaan yang telah 

dimulainya. 

Menurut Abidia dalam Marsudi Raharjo (2009: 2), soal cerita adalah 

soal yang disajikan dalam bentuk cerita pendek. Soal cerita dalam matematika 

merupakan persoalan yang diwujudkan dalam bentuk verbal (kalimat) dimana 

didalamnya tersembunyi suatu persoalan (permasalahan) yang perlu 

dipecahkan. Soal cerita merupakan salah satu bentuk dari soal tes uraian 

dimana tes uraian ini akan berfungsi untuk mengukur tingkat pemahaman 

serta kesulitan yang dialami siswa. 

Menurut Sukayati (2003: 1) pecahan yang dipelajari anak ketika di SD 

sebetulnya merupakan bagian dari bilangan rasional yang dinotasikan dalam 

bentuk  dengan a dan b bilangan bulat, b tidak sama dengan 0, a disebut 

http://digilib.petra.ac.id/
http://www.aritmatika.com/arti-377303-menyelesaikan.php


sebagai pembilang dan b disebut sebagai penyebut. Pembilang merupakan 

bagian yang akan digunakan dari satu keutuhan, dan penyebut merupakan 

keseluruhan dari bagian benda yang akan dibagi. 

Hakikat Realistic Mathematic Education 

Menurut Barnes (2004: 54 ) Realistic Mathematic Education (RME) 

berawal dari pandangan Hans Freundenthal yang menyatakan matematika 

sebagai aktivitas manusia. Dua pandangan penting Freudenthal (dalam 

Novitasari, 2007: 6) tentang Realistic Mathematic Education (RME) adalah: 

1) Mathematics as human activity, sehingga siswa harus diberi kesempatan 

untuk belajar melakukan aktivitas matematisasi pada semua topik dalam 

matematika, dan 

2) Mathematics must be connected to reality, sehingga matematika harus 

dekat terhadap siswa dan harus dikaitkan dengan situasi kehidupan sehari-

hari. 

Jadi Realistic Mathematic Education (RME) adalah teori pembelajaran 

yang mengaitkan antara matematika dengan dunia nyata atau kongkret siswa 

sehingga dalam proses pembelajaran matematika dapat mencapai tujuan yang 

lebih baik. 

Prinsip Realistic Mathematic Education (RME) adalah menggunakan 

konteks „dunia nyata‟, model-model, produksi dan konstruksi siswa, interaktif 

dan keterkaitan, (Suharta, 2002: 644). Penerapan kelima prinsip pada aktivitas 

siswa dalam pembelajaran terdiri dari: Prinsip pertama akan dilihat apakah 

siswa dapat menyebutkan aplikasi pengetahuan yang diperoleh dalam 



kehidupan nyata. Prinsip kedua, apakah siswa melakukan pemodelan untuk 

menemukan penyelesaian dari soal-soal. Prinsip ketiga, apakah siswa 

membuat pemodelan sendiri dalam mencari penyelesaian formal dan 

menemukan sendiri (mengkonstruksi) penyelesaian secara formal. Prinsip 

keempat, apakah siswa merespon aktif pertanyaan lisan dari guru dan 

berdiskusi dengan siswa yang lain. Prinsip kelima, apakah siswa 

menghubungkan materi yang sedang dipelajari dengan materi lain dalam 

matematika dan pengetahuan dari mata pelajaran lain. 

Langkah-langkah pembelajaran matematika realistik adalah: (1) 

persiapan, (2) pembukaan, (3) proses pembelajaran, (4) penutup (Nyimas 

Aisyah, 2007: 7.27). 

1) Persiapan 

a) Menentukan masalah kontekstual yang sesuai dengan pokok bahasan 

yang akan diajarkan. 

b) Mempersiapkan model dan alat peraga yang dibutuhkan 

2) Pembukaan 

a) Memperkenalkan masalah kontekstual kepada siswa. 

b) Meminta siswa menyelesaikan masalah dengan cara mereka sendiri. 

3) Proses Pembelajaran 

a) Memperhatikan kegiatan siswa baik secara individu ataupun 

kelompok. 

b) Memberi bantuan jika diperlukan. 



c) Memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyajikan hasil kerja 

mereka dan mongomentari hasil kerja temannya. 

d) Mengarahkan siswa untuk mendapatkan strategi terbaik untuk 

menyelesaikan masalah 

e) Mengarahkan siswa untuk menentukan aturan atau prinsip yang 

bersifat umum. 

4) Penutup 

a) Mengajak siswa menarik kesimpulan tentang apa yang telah mereka 

lakukan dan pelajari. 

b) Memberikan evaluasi berupa soal matematika dan pekerjaan rumah. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 

Hardjodipura (Rubiyanto, 2009:107) PTK adalah suatu pendekatan untuk 

memperbaiki pendidikan melalui perubahan, dengan mendorong para guru 

untuk memikirkan praktik mengajarnya sendiri, agar kritis terhadap praktik 

tersebut, dan agar mau untuk mengubahnya. Penelitian ini ditandai dengan 

adanya perbaikan terus menerus sehingga   tercapainya  sasaran  penelitian.  

Tempat Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dengan mengambil lokasi di 

Sekolah Dasar Negeri 03 Dalangan Sukoharjo dengan pertimbangan belum 



pernah diadakan penelitian yang berupaya meningkatkan kemampuan siswa 

dalam menyelesaikan soal cerita pecahan matematika sesuai dengan harapan. 

Subyek Penelitian 

Subyek dari penelitian tindakan kelas ini adalah guru dan siswa kelas IV 

Sekolah Dasar Negeri 03 Dalangan Sukoharjo tahun ajaran 2011–2012. 

Peneliti sebagai pelaku tindakan dan siswa sebagai pembelajaran. Peneliti 

sebagai subyek yang bertugas merencanakan, mengumpulkan dan 

menganalisis data serta membuat kesimpulan penelitian. 

Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian tindakan kelas ini pengumpulan data menggunakan 

berbagai tehnik antara lain :  

1. Tes 

Seperangkat pertanyaan atau tugas yang diberikan kepada siswa 

untuk mengumpulkan informasi tentang kemampuan, penguasaan siswa 

dalam memahamimateri yang telah disampaikan.  

2. Observasi 

Teknik observasi digunakan untuk mengamati secara langsung 

tindakan belajar siswa dan tindakan mengajar guru dengan menggunakan 

Realistic Mathematic Education (RME). 

3. Dokumentasi 

 Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, 

notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya (Arikunto, 2002:206).  



4. Wawancara 

Menurut Moleong (2009:186), wawancara adalah “percakapan dengan 

maksud tertentu”. Dalam penelitian ini metode wawancara yang digunakan 

adalah wawancara bebas dimana jawaban tidak perlu disiapkan. 

Instrumen Penelitian 

Instrumen Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini antara lain : 

1. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah seperangkat 

rencana kegiatan pembelajaran mencakup kegiatan merumuskan tujuan, dan 

materi/bahan yang akan disampaikan. 

2. Tes  

Tes ini digunakan untuk mengetahui dan mengukur tingkat 

kemampuan siswa dalam memahami materi yang disampaikan melalui 

pendekatan Realistic Mathematic Education (RME). 

3. Blangko pengamatan : 

a) Guru  

Digunakan untuk menilai sejauh mana guru menerapkan 

pendekatan Realistic Mathematic Education (RME) dalam pembelajaran 

Matematika materi Pecahan. 

b) Murid  

Digunakan untuk menilai aktivitas siswa dalam pembelajaran 

menggunakan pendekatan Realistic Mathematic Education (RME)  

 



Indikator pencapaian 

Indikator pencapaian merupakan tolak ukur dari keberhasilan tindakan 

yang telah direncanakan dan berguna untuk penentuan langkah selanjutnya. 

Adapun indikator pencapaian dalam penelitian ini adalah tercapainya nilai 

siswa ≥ 65 dengan prosentase 75% dari keseluruhan jumlah siswa. 

 

HASIL PENELITIAN 

Hasil penelitian yang telah dilaksanakan menunjukkan adanya 

peningkatan kemampuan menyelesaikan soal cerita pecahan melalui 

penerapan pendekatan Realistic Mathematic Education (RME). Hal tersebut 

dapat dilihat dari peningkatan nilai evaluasi siswa pada siklus I dan II 

dibandingkan dengan nilai evaluasi siswa pada pembelajaran pra sikus. 

Data awal kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal cerita pecahan 

masih tergolong rendah dan memerlukan penanganan guna mengatasi hal 

tersebut. Dari evaluasi yang dilaksanakan setelah kegiatan belajar secara 

konvensional dilaksanakan perolehan nilai rata-rata kelas 58,33. Siswa yang 

memenuhi KKM (≥65) hanya sejumlah 4 dari 12 jumlah keseluruhan siswa 

siswa atau 33,33%, sedangkan siswa yang perolehan nilainya <65 atau belum 

memenuhi KKM sejumlah 8 siswa atau 66,67%. 

Kegiatan belajar pada siklus I dirancang dan dilaksanakan dengan 

menerapkan pendekatan Realistic Mathematic Education (RME). Hasil 

evaluasi menunjukkan adanya peningkatan dibanding pra siklus, nilai rata-rata 

kelas naik menjadi 69. Siswa yang memenuhi KKM sejumlah 7 siswa atau 



58,33%, dan sisanya 7 siswa (41,67%) belum memenuhi KKM. Berdasarkan 

hasil siklus I dapat disimpulkan bahwa kemampuan menulis puisi siswa telah 

mengalami peningkatan meskipun belum terlihat secara signifikan.  

Peneliti melaksanakan siklus II dikarenakan hasil siklus I belum 

memenuhi Indikator keberhasilan yang telah diterapkan dimana siswa yang 

memenuhi KKM sejumlah 75%. Pelaksanaan siklus II pada dasarnya sama 

dengan siklus sebelumnya, akan tetapi siklus II merupakan perbaikan dari 

kekurangan yang ada pada kegiatan belajar siklus I. Hasil evaluasi 

menunjukkan siswa yang mendapat nilai ≥ 65 (KKM) dan dikatakan tuntas 

sejumlah 83,33% atau 10 siswa, sedangkan yang mendapat nilai < 65 dan 

dikatakan belum tuntas sejumlah 2 siswa atau 16,67%. Rata-rata kelas yang 

diperoleh pada siklus II adalah 73,8. Pada siklus II penelitian sudah dapat 

diakhiri karena prosentase ketuntasan kelas sudah mencapai indikator 

keberhasilan yang telah ditetapkan dalam penelitian. 

Dari penelitian yang dilaksanakan selama dua siklus dapat disimpulkan 

bahwa ada peningkatan kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal cerita 

pecahan pada siswa kelas IV SD Negeri 03 Dalangan Sukoharjo dengan 

pendekatan Realistic Mathematic Education (RME). 

 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan secara 

kolaboratif antara peneliti dan guru matematika kelas IV dalam rangka 



meningkatkan kemampuan menyelesaikan soal cerita pecahan siswa dalam 

pembelajaran melalui pendekatan Realistic Mathematic Education (RME) 

selama dua putaran dapat disimpulkan bahwa:  

1. Penggunaan pendekatan Realistic Mathematic Education (RME) dapat 

meningkatkan kemampuan menyelesaikan soal cerita pecahan siswa kelas 

IV SD Negeri 03 Dalangan Sukoharjo Tahun Ajaran 2011/2012. Hal ini 

dapat dilihat dari nilai rata-rata kelas yang mengalami peningkatan yaitu 

pada pra siklus sebesar 58,33, siklus pertama sebesar 69, pada siklus 

kedua naik menjadi 73,8. Untuk ketuntasan klasikal (nilai ketuntasan 65) 

pada pra siklus 33,33%, siklus pertama 58,33%, pada siklus kedua siswa 

belajar tuntas mencapai 83,33%. 

2. Hipotesis yang berbunyi “penggunaan Pendekatan Realistik Mathematic 

Education (RME) dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam 

menyelesaikan soal cerita pecahan pada siswa kelas IV SD Negeri 03 

Dalangan Sukoharjo tahun pelajaran 2011/2012” terbukti atau dapat 

diterima kebenarannya. 

Implikasi 

Sehubungan dengan penelitian ini maka dapat dikemukakan implikasi 

hasil penelitian sebagai berikut: 

1. Memberikan informasi bagi guru untuk menentukan strategi dan metode 

pembelajaran yang tepat dengan pendekatan Realistic Mathematic 

Education (RME) untuk meningkatkan kemampuan menyelesaikan soal 

cerita pecahan pada pelajaran Matematika. 



2. Mendorong siswa untuk memiliki keberanian dalam mengungkapkan 

pendapat, aktif, disiplin, dan belajar dari serangkaian pengalaman nyata 

yang pernah dialami maupun dialami oleh orang lain. 

3. Menunjukkan pentingnya menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi 

dan inovatif, salah satunya adalah pendekatan Realistic Mathematic 

Education (RME) yang terbukti dapat meningkatkan kualitas proses belajar 

dan kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal cerita pecahan. 

Saran  

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas ini, maka dalam 

meningkatkan kemampuan menyelesaikan soal cerita pecahan hasil belajar 

siswa melalui pendekatan Realistic Mathematic Education (RME) pada 

pembelajaran matematika diajukan sejumlah saran sebagai berikut: 

1. Kepada Kepala Sekolah, diharapkan dapat mensosialisasikan kepada guru 

mengenai penggunaan metode yang inovatif dalam setiap kegiatan belajar 

serta melakukan monitoring terhadap kinerja guru saat prose belajar 

mengajar dilaksanakan. 

2. Kepada Guru, diharapkan dapat merancang kegiatan pembelajaran yang 

menarik dan dapat menumbuhkan sikap aktif siswa dalam  kegiatan 

pembelajaran pada setiap pertemuan dengan menerapkan berbagai metode 

pembelajaran yang berbeda pada setiap pertemuan, menyajian materi belajar 

dengan bahasa yang mudah dipahami, mengkaikan materi belajar dengan 

kehidupan nyata, serta penguasaan materi dengan sepenuhnya. 



3. Kepada peneliti berikutnya, diharapkan lebih cermat dan lebih 

mengupayakan pengkajian teori-teori yang berkaitan dengan pembelajaran 

menggunakan pendekatan Relalistic Mathematic Education (RME) guna 

melengkapi kekurangan yang ada serta sebagai salah satu alternatif dalam 

meningkatkan kemampuan siswa yang belum tercakup dalam penelitian ini 

agar diperoleh hasil yang lebih baik. 
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