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ABSTRAK 

 

Hasrinah Hafid, 2022. Pengaruh Pendekatan Pembelajaran Matematika 
Realistik terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah dan Komunikasi 
Matematis Siswa kelas V SD di Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. 
Dibimbing oleh Bapak Dr. Agustan S., M.Pd. dan Ibu Sulfasyah, S.Pd., 
M.Ag., Ph.D 
         Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh 
pendekatan Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) terhadap 
kemampuan pemecahan masalah dan komunikasi matematis siswa kelas 
V. SD di Kec. Tanete Rilau Kab. Barru 
         Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, desain penelitiannya yaitu 
desain kelompok kontrol non-ekivalen (Noneequivalent Control Group 
Design) . Populasi pada penelitian ini adalah semua siswa kelas V SD dari 
berbagai sekolah yang ada di Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru 
dengan teknik sampel yang digunakan yaitu simple random sampling. 
Prosedur pengambilan sampel dilakukan secara acak dengan terlebih 
dahulu mengklasifikasikan sekolah berdasarkan tipe akreditasi A, B, 
maupun C. Tujuannya   agar pemilihan kelas eksperimen dan kelas kontrol 
dipilih berdasarkan tipe akreditasi yang sama. Dari hasil pengacakan terpilih 
sekolah yang bertipe akreditasi B, kemudian dilakukan lagi pengacakan 
yang kedua untuk memilih kelas eksperimen dan kelas kontrol. Dari hasil 
pengacakan kedua, maka terpilih sampel penelitian yaitu UPTD SD Negeri 
64 Barru sebagai kelas eksperimen dan UPTD SD Negeri 44 Barru sebagai 
kelas kontrol. Instrumen Pengumpulan data dilakukan melalui instrumen tes 
kemampuan pemecahan masalah dan komunikasi matematis. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan inferensial. 
         Hasil penelitian berdasarkan analisis deskriptif menunjukkan bahwa 
hasil tes kemampuan pemecahan masalah siswa yang diberikan 
pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran matematika realistik  pada 
kelas eksperimen berpengaruh lebih signifikan dibanding kelas kontrol 
dengan rata-rata hasil posttest pada kelas eksperimen = 61,85 sedangkan 
pada kelas kontrol = 46,40. Begitu pula dengan hasil tes kemampuan 
komunikasi matematis siswa pada kelas eksperimen berpengaruh lebih 
signifikan dibanding kelas kontrol dengan rata-rata hasil posttest pada kelas 
eksperimen = 67,12 sedangkan pada kelas kontrol = 42,32. Hasil penelitian 
berdasarkan analisis inferensial  dengan menggunakan uji hipotesis 
independent sample t-test dan uji manova menunjukkan bahwa 
pembelajaran dengan pendekatan PMR berpengaruh lebih signifikan 
dengan hasil yang diperoleh nilai sig. 0,000<0,05 
  
  
Kata Kunci: PMR; pemecahan masalah matematis, dan komunikasi 
matematis. 
  



vi 
 

ABSTRACT 

 

Hasrinah Hafid, 2022. The Effect of Realistic Mathematics Approach on 
Problem Solving and Mathematical Communication Skills of Fifth Grade 
Elementary School in Tanete Rilau District Barru Regency. Supervised by 
Agustan S and Sulfasyah. 
         This study aimed at determining whether there was an effect of 
Realistic Mathematics Education Approach on problem solving and 
mathematical communication skills of fifth grade elementary school 
students in Tanete Rilau District, Barru Regency. 
         This research was a quantitative research, the research design is a 
non-equivalent control group design (Noneequivalent Control Group 
Design). The population in this study were all fifth grade elementary school 
students from various schools in Tanete Rilau District, Barru Regency. The 
sample technique used was simple random sampling. The sampling 
procedure was carried out randomly by first classifying schools based on 
the type of accreditation A, B, and C. The goal was that the experimental 
class and control class were selected based on the same type of 
accreditation. From the results of randomization, schools with type B 
accreditation were selected, then a second randomization was carried out 
to select the experimental class and the control class. From the results of 
the second randomization, the selected research samples were UPTD SD 
Negeri 64 Barru as the experimental class and UPTD SD Negeri 44 Barru 
as the control class. Instruments Data collection was carried out through 
problem solving and mathematical communication ability test instruments. 
The data analysis technique used was descriptive and inferential analysis. 
         The results of the study based on descriptive analysis showed that the 
results of the problem solving ability test of students who were given 
learning with the Realistic Mathematics Education (PMR) approach in the 
experimental class had a more significant effect than the control class with 
the average posttest result in the experimental class = 61.85 while in the 
control class = 46.40. Likewise, the test results of students' mathematical 
communication skills in the experimental class was  more impactful than the 
control class with the average posttest results in the experimental class  was 
67.12 while in the control class was 42.32. The results of the study based 
on inferential analysis using the independent sample t-test hypothesis test 
and the manova test showed that learning with the PMR approach had a 
more significant effect on the results obtained by the sig value. 0.000<0.05 
  
Keywords: PMR, Problem Solving, and Mathematics Communication. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pembelajaran yang dilakukan di sekolah bertujuan untuk 

memperoleh ilmu pengetahuan yang nantinya dibutuhkan oleh peserta 

didik. Dalam Al-Qur’an surah Al Mujadilah : 11, Allah berfirman :  

ينَ  ٱّلَله  يَۡرفَع   نكهمۡ  َءاَمنهوا   ٱلَذ  ينَ  م  ۡلمَ  أهوتهوا   َوٱلَذ  ت    ٱۡلع  َخب ير   تَۡعَملهونَ  ب َما َوٱّلَله  َدَرَجَٰ  ... 

artinya: “... Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu 

dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah 

Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. Ayat ini menunjukkan 

pentingnya mencari ilmu, dan ilmu dapat diperoleh dari proses belajar di 

kelas. 

Sejak zaman nabi Adam, setiap orang juga telah mengalami proses 

belajar dari Tuhan untuk suatu ilmu, hal ini sesuai firman Allah dalam surah 

Al Baqarah ayat 31 :  

ۢنِب 
َ
َٰٓئَِكةِ َفَقاَل أ أَملَ مأ لََعَ ٱل ََّها ثلمَّ َعَرَضهل َمآَء ُكل سأ

َ ََلٓءِ إِن   ل وََعلََّم َءاَدَم ٱۡلأ َمآءِ َهَٰٓؤل سأ
َ
وِِن بِأ

نتلمأ َصَِٰدقنَِي    كل

yang artinya: Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama 
(benda-benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada 
para malaikat seraya berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama 
benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar!". 
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Ayat ini menerangkan manusia memang makhluk yang dapat 

dididik (educable), bahkan harus dididik (educandus), karena ketika baru 

lahir, bayi manusia tidak dapat berbuat apa-apa, anggota badan dan otak 

serta akalnya masih lemah. Tetapi setelah melalui proses pendidikan bayi 

manusia yang tidak dapat berbuat apa-apa itu kemudian berkembang dan 

melalui pendidikan yang baik apa saja dapat dilakukan manusia. 

Dalam dunia pendidikan, matematika diajarkan mulai dari sekolah 

dasar hingga perguruan tinggi. Pentingnya matematika sebagaimana 

termaktub dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 

2006 yang dikutip oleh Tiun, dkk. (2014) mengemukakan bahwa “sejak 

sekolah dasar, semua siswa perlu mempelajari mata pelajaran matematika 

untuk menumbuhkan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis 

dan kreatif siswa, serta kemampuan bekerja sama”. 

Setiap orang memiliki karakteristik yang berbeda-beda, begitu juga 

dengan siswa. Keberagaman pribadi ini terlihat pada keterampilan siswa 

yang meliputi berpikir kritis, sistematis, logis, kreatif, dan kemampuan 

berkolaborasi secara efektif dalam pembelajaran, terutama kemampuan 

belajar matematika. (Merry, Sutiarso, & Nurhanurawati, dalam Putra 

(2016)). 

Sampai saat ini matematika merupakan salah satu mata pelajaran 

yang selalu masuk dalam daftar mata pelajaran yang diujikan secara 

nasional, mulai dari tingkat SD sampai dengan SMA. Bagi siswa selain 

untuk menunjang dan mengembangkan ilmu-ilmu lainnya, matematika juga 
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diperlukan untuk bekal terjun dan bersosialisasi dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

Pentingnya matematika untuk memecahkan masalah dalam 

kehidupan sehari-hari dapat dipahami melalui setiap aktivitas manusia yang 

biasanya berhubungan dengan matematika, seperti proses jual beli, proses 

pembangunan gedung, dan sebagainya. Permendiknas No. 20 tentang 

Standar Isi Tahun 2006 menyebutkan bahwa pembelajaran matematika 

bertujuan untuk membekali siswa dengan kemampuan sebagai berikut 

(Wijaya dalam Putra (2016)): 

1. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan 
antar konsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma, 
secara luwes, akurat, efisien, dan tepat, dalam pemecahan 
masalah.  

2. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan 
manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, 
menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan 
matematika.  

3. Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami 
masalah, merancang model matematika, menyelesaikan 
model menafsirkan solusi yang diperoleh.  

4. Mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, 
atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah.  

5. Memiliki sifat menghargai kegunaan matematika dalam 
kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat 
dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya 
diri dalam pemecahan masalah. 

 
 

Kontribusi matematika sebagai ilmu berperan penting dalam 

perkembangan ilmu dan teknologi modern. Menurut Sudrajat, 

perkembangan iptek yang pesat adalah berkat dukungan matematika. 

Tuntutan pemecahan masalah berbagai bidang iptek turut mendorong 

perkembangan matematika. Masalah-masalah yang timbul dalam sektor 
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pertanian, industri, ekonomi dan kesehatan juga dapat dipe  cahkan dengan 

pendekatan-pendekatan matematis. 

Selain matematika berperan dalam perkembangan ilmu dan 

teknologi modern, matematika juga sarat dengan nilai-nilai yang dapat 

membentuk kepribadian dan karakter yang dibutuhkan untuk menghadapi 

tantangan zaman yang kompetitif dan menuntut profesionalitas. 

Mencermati hal tersebut, maka kedudukan mata pelajaran matematika di 

sekolah perlu mendapat perhatian yang serius dalam rangka untuk 

membekali siswa dengan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, 

kritis, kreatif, inovatif serta berjiwa demokratis, bekerja sama dan penuh 

percaya diri. 

Tidak dapat dipungkiri pembelajaran matematika dewasa ini 

senantiasa berkembang dari waktu ke waktu. Seiring dengan 

perkembangan itu juga muncul berbagai permasalahan di lapangan yang 

perlu dipecahkan. Guru mengeluhkan siswa tidak bersemangat bahkan 

kadang-kadang cenderung takut menghadapi pelajaran matematika, 

mereka tidak mampu mencerna konsep yang diajarkan, tidak terampil 

dalam proses, lemah dalam penguasaan konsep, sehingga mengakibatkan 

siswa memiliki kemampuan matematika yang rendah. Di sisi lain siswa 

mengeluhkan bahwa matematika yang diajarkan terlalu sukar, sehingga tak 

jarang mereka tidak betah selama pelajaran matematika berlangsung atau 

setidaknya lebih mengutamakan pelajaran lain (Sumarmo, dkk. dalam 

Machmud (2013)). 
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Kesulitan siswa biasanya dalam memahami atau menganalisis 

soal cerita. Soal cerita yang dimaksud adalah bentuk soal yang memuat 

masalah matematis yang harus ditemukan pemecahannya (problems to 

found), untuk menentukan atau memperoleh suatu nilai atau objek tertentu 

yang tidak diketahui dalam soal, dan untuk memenuhi syarat atau kondisi 

yang dipenuhi. (Depdiknas, 2003 dalam Tiun et al. (2014)). 

Menurut ((Kartikasari 2017), kesulitan-kesulitan belajar dalam 

menyelesaikan soal cerita disebabkan oleh faktor ekstern antara lain: 

penggunaan metode pembelajaran yang digunakan guru yang tidak tepat, 

kurangnya kebiasaan guru untuk memberikan latihan soal-soal cerita yang 

bervariasi, dan kurangnya kejelasan guru dalam menjelaskan materi di 

dalam kelas. Sedangkan menurut (Utari & Damayani, 2019), Faktor  yang  

menyebabkan  kesulitan  belajar  matematika  berasal  dari  faktor  internal  

dan  faktor eksternal. Faktor  internal  yang  berasal  dari  siswa  meliputi  

IQ  atau  intelegensi,  sikap  siswa  dalam belajar matematika, kemauan 

belajar  siswa  yang  masih  rendah,  kesehatan  tubuh  yang  tidak  optimal, 

dan kemampuan pengindraan siswa yang kurang. Sedangkan faktor 

eksternal yang berasal dari luar siswa  antara  lain  kurangnya  variasi  

mengajar  guru,  penggunaan  media  pembelajaran  yang  belum maksimal, 

sarana prasarana di sekolah, serta lingkungan keluarga 

Kamarullah dalam (Wulandari, dkk. 2020), menyatakan bahwa 

kemampuan pemecahan masalah di Indonesia masih lemah. Kemampuan 

matematika peserta didik Indonesia telah diuji dalam berbagai ajang 
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kompetisi Internasional salah satunya didapatkan TIMSS (Trend 

International Mathematics and Science Study). TIMSS adalah 

pembelajaran internasional tentang kecenderungan atau arah dan 

perkembangan matematika dan sains. Studi ini diselenggarakan oleh 

International Association for the Evaluation of Educational Achievement 

(IEA). TIMSS 2015 Indonesia berada di peringkat 44 dari 49 negara. 

Sependapat dengan hal tersebut Hadi (2017) berpendapat bahwa “Data 

menunjukkan bahwa nilai rerata dalam ujian akhir nasional selalu di bawah 

5, senada dengan kompetensi internasioal seperti IMO (International 

Mathematics Olympiad) siswa Indonesia menjukkan kinerja yang rendah”. 

Dengan demikian, kemampuan pemecahan masalah belum optimal. 

Pembelajaran matematika di sekolah lebih banyak berfokus pada 

pencapaian target materi, akibatnya siswa tidak paham dengan materi. 

Siswa tidak membangun sendiri pengetahuan yang berkaitan dengan 

konsep matematika, tetapi cenderung menghafalkan rumus-rumus dan 

konsep pada matematika tanpa mengetahui makna sesungguhnya. 

Hasil penelitian Maulidiyah (2007) yang dikutip oleh Tiun, dkk. juga 

menyatakan bahwa kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal cerita 

matematika masih kurang, karena siswa masih sering mengalami 

kesalahan dalam menulis kalimat matematika. Kesulitan dalam 

memahami masalah cerita matematika dapat menyebabkan siswa 

melakukan kesalahan dalam kalimat matematika, yang dapat 

menyebabkan solusi atau pemecahan masalah yang salah.  
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Pemecahan masalah merupakan bagian penting dari lima 

komponen proses pembelajaran matematika yang ada. Seperti yang 

dikatakan Hudiono yang dikutip oleh Tiun dkk. Pemecahan masalah 

merupakan bagian integral dari proses pembelajaran matematika, sebagai 

bagian integral dari kemampuan berpikir matematis. Hudiono melanjutkan 

bahwa pemecahan masalah merupakan aktivitas kognitif yang kompleks 

yang melibatkan banyak proses dan strategi, serta terdapat berbagai 

alternatif jawaban. Matematika pada dasarnya memecahkan masalah. 

Oleh karena itu, matematika harus diajarkan berdasarkan usia dan 

pengalaman yang mungkin dimiliki siswa, dan melalui berbagai masalah 

yang mengelilingi siswa. 

Selain pemecahan masalah, komunikasi matematis juga 

merupakan salah satu komponen proses pembelajaran matematika yang 

dibutuhkan untuk keterampilan berpikir siswa. Tanpa komunikasi 

matematika, siswa akan kesulitan dalam menyelesaikan masalah 

matematika. Rendahnya kemampuan komunikasi matematis dalam 

pembelajaran sangat penting untuk diperhatikan, karena melalui 

komunikasi matematis siswa dapat mengorganisasikan dan 

mengkonsolidasi berfikir matematikanya baik secara lisan maupun 

tulisannya. 

Pentingnya komunikasi matematis, karena komunikasi matematis 

merupakan alat untuk mempelajari pengetahuan matematika dan 

memahami masalah matematika. Sebagaimana dinyatakan dalam NCTM 
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(2000) yang dikutip oleh Tiun et al., komunikasi matematis adalah 

kemampuan siswa untuk mengatur dan menggabungkan pemikiran 

matematis dalam bentuk komunikasi; kemampuan siswa untuk 

mengkomunikasikan logika berpikir matematis secara jelas kepada teman, 

guru dan orang lain; siswa menganalisis dan menguji kemampuan berpikir 

dan strategi matematis orang lain, dan kemampuan siswa dalam 

menggunakan bahasa matematis untuk mengungkapkan gagasan 

matematis dengan baik. 

Syaban yang dikutip oleh Tiun et al. (2014) mengemukakan 

komunikasi matematis meliputi : 1) kegiatan menghubungkan benda nyata, 

gambar dan diagram ke dalam ide matematika; 2) menjelaskan ide dan 

situasi matematis secara lisan atau tulisan dengan benda nyata, gambar, 

grafik, tabel, dan aljabar; 3) menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa 

atau simbol matematika; 4) mendengarkan, berdiskusi, dan menulis tentang 

matematika; 5) membaca dengan pemahaman atau presentasi matematika 

tertulis; 6) menyusun argumen; merumuskan definisi dan generalisasi; 7) 

menjelaskan dan membuat pertanyaan tentang matematika yang telah 

dipelajari. 

Berdasarkan pengalaman penulis yang juga sebagai guru kelas V, 

kemampuan pemecahan masalah dan komunikasi matematis siswa 

memang masih rendah. Rata-rata siswa hanya langsung menuliskan 

jawaban tanpa menuliskan langkah-langkah atau strategi yang tepat dalam 

menemukan jawaban dari soal cerita. Sebagaimana yang diinterpretasikan 
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oleh Niskayuna dalam (Amam, 2017) bahwa pemecahan masalah sebagai 

proses suatu kegiatan yang lebih mengutamakan pentingnya prosedur 

langkah-langkah, strategi atau cara yang akan dilakukan siswa untuk 

menyelesaikan masalah sehingga menemukan jawaban. Sejalan dari 

beberapa temuan yang dikemukakan sebelumnya, penyebab kesulitan-

kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal cerita umumnya disebabkan 

kesulitan siswa dalam memahami masalah cerita matematika sehingga 

siswa sulit merumuskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan serta 

tidak dapat menentukan langkah-langkah penyelesaian yang sesuai 

dengan soal cerita. Selain itu, siswa juga tidak terbiasa dilatih penguasaan 

komunikasi matematisnya sebagaimana kita ketahui bahwa komunikasi 

matematis merupakan alat untuk mempelajari pengetahuan matematika 

dan memahami masalah matematika. Untuk mengembangkan 

kemampuan pemecahan masalah dan komunikasi matematis peserta didik, 

maka peneliti memilih suatu pendekatan yakni pendekatan Pembelajaran 

Matematika Realistik (PMR) yang akan diterapkan di kelas V pada materi 

menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan pecahan.  

Pendekatan pembelajaran matematika realistik dipilih karena 

pendekatan ini akan membimbing siswa untuk menemukan konsep sendiri 

sesuai dengan situasi yang sebenarnya, dan konteks yang disajikan 

berkaitan dengan konsep lain, sehingga diharapkan siswa memahami 

konsep secara utuh, termasuk penerapannya. Oleh karena itu, pendekatan 

pembelajaran matematika realistik diharapkan berorientasi pada kegiatan 
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pemecahan masalah. Pada tahap PMR, proses pembelajaran juga secara 

jelas menunjukkan tahap pemecahan masalah dan komunikasi matematis.  

Berdasarkan uraian di atas, diperlukan pembuktian secara empiris 

melalui eksperimen mengenai pengaruh pendekatan pendidikan 

matematika realistik terhadap kemampuan pemecahan masalah dan 

komunikasi matematis siswa kelas V SD di Kecamatan Tanete Rilau 

Kabupaten Barru. 

 
B. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai 

berikut: 

1. Apakah terdapat pengaruh penerapan pendekatan pembelajaran 

matematika realistik terhadap kemampuan pemecahan masalah 

siswa kelas V SD di Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru? 

2. Apakah terdapat pengaruh penerapan pendekatan pembelajaran 

matematika realistik terhadap kemampuan komunikasi matematis 

siswa kelas V SD di Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru? 

3. Apakah terdapat pengaruh penerapan pendekatan pembelajaran 

matematika realistik terhadap kemampuan pemecahan masalah 

dan komunikasi matematis siswa kelas V SD di Kecamatan 

Tanete Rilau Kabupaten Barru? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

yaitu : 

1. Untuk mengetahui pengaruh penerapan pendekatan 

pembelajaran matematika realistik terhadap kemampuan 

pemecahan masalah siswa kelas V SD di Kecamatan Tanete 

Rilau Kabupaten Barru. 

2. Untuk mengetahui pengaruh penerapan pendekatan 

pembelajaran matematika realistik terhadap kemampuan 

komunikasi matematis siswa kelas V SD di Kecamatan Tanete 

Rilau Kabupaten Barru. 

3. Untuk mengetahui pengaruh penerapan pendekatan 

pembelajaran matematika realistik terhadap kemampuan 

pemecahan masalah dan komunikasi matematis siswa kelas V SD 

di Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. 

 
D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

1. Bagi peneliti, dapat dijadikan sebagai referensi (penelitian yang 

relevan) pada penelitian yang sejenis. 

2. Bagi kepala sekolah, diharapkan dapat membuat suatu kebijakan 

perlunya seorang guru untuk menerapkan pendekatan 

pembelajaran matematika realistik dalam pembelajaran 
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matematika sehingga siswa memiliki kemampuan pemecahan 

masalah dan komunikasi matematis yang baik. 

3. Bagi guru, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu 

bahan acuan dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran di 

lingkungan SD dan di lembaga pendidikan lain pada umumnya. 

4. Bagi siswa, diharapkan siswa mendapatkan pengalaman belajar 

yang baru, belajar lebih bermakna, serta memperoleh perubahan 

perilaku, terutama kemampuan pemecahan masalah dan 

komunikasi matematis yang baik, yang akhirnya berpengaruh 

pada hasil belajar siswa. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teoretis 

1. Pengertian pendekatan pembelajaran matematika realistik 

a. Pengertian pendekatan. Menurut Wasisto dalam Purnamasari 

(2017), pendekatan merupakan konsep dasar yang mewadahi, 

memantapkan, menginspirasi, dan melatarbelakangi pemikiran tentang 

bagaimana menerapkan metode pendidikan berdasarkan teori-teori 

tertentu. Pendekatan juga dapat dijelaskan sebagai titik awal atau perspektif 

kita tentang proses pendidikan. 

Menurut Sanjaya dalam jurnal Abdullah (2017) “Pendekatan dapat 

dikatakan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses 

pembelajaran. Istilah pendekatan merujuk pada pandangan tentang 

terjadinya proses yang sifatnya masih sangat umum”. Berdasarkan kajian 

terhadap pendapat ini, maka pendekatan merupakan langkah awal 

pembentukan suatu ide dalam memandang suatu masalah atau objek 

kajian, yang akan menentukan arah pelaksanaan ide tersebut untuk 

menggambarkan perlakuan yang diterapkan terhadap masalah atau objek 

kajian yang akan ditangani. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendekatan berarti: 

1) proses, cara, perbuatan mendekati (hendak berdamai, bersahabat, dan 
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sebagainya) contoh: 'pendekatan yang telah dilakukannya selama ini 

tampaknya tidak berhasil' 2) usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk 

mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti, metode untuk mencapai 

pengertian tentang masalah penelitian; acangan; (Antropologi) 

 
b. Pengertian pembelajaran. Dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia pembelajaran memiliki makna proses, cara, perbuatan 

menjadikan orang atau makhluk hidup belajar. Sedangkan menurut 

(Jamaluddin & Wardana, 2019), pembelajaran diidentikkan dengan kata 

“mengajar” berasal dari kata dasar “ajar” yang berarti petunjuk yang 

diberikan kepada orang supaya diketahui (diturut) ditambah dengan awalan 

“pe” dan akhiran “an menjadi “pembelajaran”, yang berarti proses, 

perbuatan, cara mengajar atau mengajarkan sehingga anak didik mau 

belajar. 

Di sisi lain menurut rujukan dari internet dalam (Wikipedia 

ruangguruku.com, 2021), pengertian pembelajaran merupakan bantuan 

yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan 

pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap 

dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pengertian 

pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat 

belajar dengan baik. 

 Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pendekatan 

pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu proses, perbuatan, dan cara 

https://ruangguruku.com/macam-macam-metode-pembelajaran/
https://ruangguruku.com/macam-macam-metode-pembelajaran/
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mendekati serta mempermudah pelaksanaan cara mengajar guru sehingga 

peserta didik dapat belajar dengan baik. 

 
c. Pengertian matematika realistik. Matematika realistik sudah 

lama diterapkan di Belanda. Pendidikan matematika realistik berdasar pada 

komentar Freudenthal yang menyatakan bahwa matematika wajib 

berhubungan dengan suasana nyata (kenyataan) serta matematika 

berkaitan dengan kegiatan manusia sehari-hari. (Shoimin dalam 

Purnamasari (2017)). 

Menurut Freudenthal dalam Purnamasari (2017), matematika erat 

kaitannya dengan aktivitas manusia (matematika sebagai aktivitas 

manusia). Siswa tidak dapat dianggap sebagai penerima pasif matematika 

siap pakai, tetapi mereka harus diberi kesempatan untuk menemukan 

kembali matematika di bawah bimbingan orang dewasa. Menurut De Lange 

dalam Purnamasari (2017), proses penemuan kembali harus 

dikembangkan melalui eksplorasi berbagai masalah dunia nyata. 

Dalam matematika nyata, dunia nyata dalam kehidupan sehari-hari 

digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan cara berpikir dan 

penanaman konsep matematika. Menurut Blum dan Niss dalam 

Purnamasari (2017), dunia nyata adalah segala sesuatu di luar matematika, 

atau mata pelajaran lain di luar matematika dalam kehidupan kita sehari-

hari. Sementara itu, dalam pandangan De Lange, dunia nyata diartikan 

sebagai dunia yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari manusia yang 

disampaikan kepada siswa melalui pembelajaran matematika. Proses De 
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Lange mengembangkan ide dan konsep matematika dari dunia nyata 

disebut "matematisasi konsep". 

 
d. Pengertian Pembelajaran Matematika Realistik (PMR). 

Pembelajaran Matematika Realistis (PMR) tidak dapat dipisahkan dari 

Institut Freudenthal. Institut ini didirikan pada tahun 1971 dan didanai oleh 

Universitas Utrecht di Belanda. Nama institut tersebut menyandang nama 

pendirinya, Profesor Hans Freudenthal, penulis, pendidik, dan 

matematikawan Jerman-Belanda. Sejak tahun 1971, Institut Freudenthal 

telah mengembangkan pendekatan teoritis untuk belajar matematika, 

yang disebut Pembelajaran Matematika Realistik (PMR). Pendekatan ini 

menggabungkan ide-ide tentang apa itu matematika, bagaimana siswa 

belajar matematika, dan bagaimana matematika harus diajarkan. (Hadi 

dalam Handayani (2019)) 

Pendidikan matematika realistik merupakan suatu pendekatan 

pembelajaran yang telah lama diterapkan di Belanda. Penggunaaan kata 

“realistik” sebenarnya berasal dari bahasa Belanda “zich realiseren” yang 

berarti “untuk dibayangkan” atau “to imagine” (Van Den Heuvel-Panhuizen 

yang dikutip oleh Wijaya dalam Handayani (2019)). Dari pengertian 

tersebut, penulis menyimpulkan bahwa di dalam pembelajaran matematika 

diharapkan agar siswa mampu berimajinasi atau membayangkan soal 

matematika dalam bentuk cerita dalam kehidupan nyata. 

Pendidikan Matematika Realistik (PMR) merupakan pendekatan 

pendidikan matematika yang menjanjikan. Pendekatan PMR ini harus 
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berorientasi pada siswa. Dalam PMR, guru berperan sebagai fasilitator, 

dan siswa dapat bebas berekspresi dan bertukar pikiran. Guru membantu 

siswa membandingkan ide dan membimbing mereka untuk membuat 

keputusan yang benar dan mudah dipahami. Teori tersebut menekankan 

pada keterampilan proses (Of Doing Mathematics), diskusi dan 

kerjasama, berdebat dengan teman sekelas sehingga mereka dapat 

menemukan sendiri (Student Inventing), dan pada akhirnya murid 

menggunakan matematika itu untuk menyelesaikan masalah baik secara 

individual maupun kelompok. (Fathurrohman dalam Handayani (2019)) 

Pembelajaran matematika realistik adalah sejenis teori 

pembelajaran matematika yang menghubungkan pengalaman sehari-hari 

dengan masalah matematika sekolah. Dua pandangan PMR adalah: 

Pertama, matematika harus dikaitkan dengan dunia nyata, dan 

matematika harus dikaitkan dengan aktivitas manusia. (mathematics must 

be connected to reality and mathematics should be seen or human 

activity). Kedua, realisme tidak hanya berkaitan dengan dunia nyata, tetapi 

juga menekankan pada situasi nyata yang dapat dibayangkan siswa. (The 

word„ realistic‟, refers not jus to connection with the real word, but also to 

problem situations wich are real in student mind). (Fathurrohman dalam 

Handayani (2019)) 

Jadi, Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) merupakan suatu 

pendekatan dalam pembelajaran matematika yang dikaitkan dengan 
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kehidupan sehari-hari dan situasi nyata, serta dapat dibayangkan oleh 

siswa. 

e. Prinsip-prinsip pendidikan matematika realistik. 

Pendidikan Matematika Realistik (PMR) merupakan pendekatan 

pembelajaran matematika yang menjanjikan. Ciri utama dari pendekatan 

ini adalah berorientasi pada siswa, dan matematika merupakan aktivitas 

manusia yang harus dihubungkan dengan kehidupan nyata. Oleh karena 

itu, prinsip utama PMR adalah siswa harus berpartisipasi aktif dalam 

proses pembelajaran. Dalam pembelajaran semacam ini, siswa memiliki 

kesempatan untuk membangun pengetahuan, memahami dan 

mengungkapkan ide-ide mereka. Konsep matematika abstrak menuntut 

guru untuk mentransformasikan siswa menjadi hal-hal yang nyata dan 

dapat dibayangkan karena berkaitan dengan lingkungan sekitar atau 

kehidupan sehari-hari siswa.  

Menurut Streefland dalam Purnamasari (2017), yang menjadi 

prinsip utama dalam pembelajaran berdasarkan pendidikan matematika 

realistik yaitu: 

1) Constructing and concretizing 

Siswa menemukan strategi pemecahan masalah mereka 

sendiri. Konstruksi ini akan lebih berhasil bila menggunakan 

pengalaman dan objek tertentu. 

2) Levels dan models 
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Saat belajar matematika sebaiknya menggunakan model agar 

dapat menghubungkan konkrit dan abstrak. 

3) Reflection and special assignment 

Belajar matematika dari proses belajar ditingkatkan melalui 

refleksi. Penilaian terhadap seseorang tidak hanya 

didasarkan pada hasil saja, tetapi juga harus dipahami 

bagaimana cara atau proses berpikir seseorang. Perlu 

dipertimbangkan bagaimana memberikan penilaian terhadap 

jawaban siswa yang bervariasi. 

4) Social context and interaction 

Belajar bukan hanya merupakan aktivitas individu, 

melainkan aktivitas yang juga terjadi dalam masyarakat dan 

langsung berhubungan dengan konteks sosiokultural. Oleh 

karena itu di dalam pembelajaran, siswa harus diberi 

kesempatan bertukar pikiran, adu argumen dan sebagainya. 

5) Structuring and interwining 

Belajar matematika tidak hanya terdiri dari penyerapan 

unsur-unsur pengetahuan dan keterampilan yang tidak 

saling berkaitan, melainkan merupakan kesatuan yang 

terstruktur. 

 
f. Langkah-langkah dalam kegiatan inti proses pendidikan 

matematika realistik. Menurut Hobri dalam Pangestu & Santi (2016), 
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langkah-langkah dalam kegiatan inti proses pendidikan matematika realistik 

pada penelitian ini adalah: 

1) Memahami masalah kontekstual 

Guru menyajikan masalah kontekstual dan siswa diminta 

untuk memahami permasalahan tersebut. 

2) Menjelaskan masalah kontekstual 

Guru menjelaskan situasi dan kondisi soal dengan 

memberikan petunjuk/arahan seperlunya (terbatas) 

terhadap bagian-bagian tertentu yang belum dipahami 

siswa. Maksudnya, petunjuk diberikan hanya sampai siswa 

mengerti maksud soal. 

3) Menyelesaikan masalah kontekstual 

Siswa menyelesaikan masalah kontekstual dengan cara 

mereka sendiri. Sementara itu, guru memotivasi siswa untuk 

menyelesaikan masalah dengan cara mereka dengan 

memberikan pertanyaan, petunjuk atau saran. 

4) Membandingkan dan mendiskusikan jawaban 

Guru menyediakan waktu dan kesempatan pada siswa untuk 

membandingkan dan mendiskusikan jawaban dari soal 

secara berkelompok. 

5) Menyimpulkan 

Dari hasil diskusi, siswa diarahkan dan dibimbing oleh guru 

untuk menarik kesimpulan suatu prosedur atau konsep. 
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2. Kemampuan pemecahan masalah 

a. Pengertian Kemampuan. Kemampuan berasal dari kata 

“mampu” yang berarti kuasa (bisa, sanggup, melakukan sesuatu, dapat, 

berada, kaya, mempunyai harta berlebihan). Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, kemampuan adalah kesanggupan; kecakapan; dan kekuatan. 

Menurut Depdikbud dalam Dewi (2017), kemampuan adalah kesanggupan, 

kecakapan, kekuatan. Sedangkan menurut Inggko Humonggio, dkk. dalam  

Dewi (2017) Kemampuan adalah suatu kesanggupan dalam melakukan 

sesuatu. 

 
b. Pemecahan Masalah. Menurut Stanic & Kilpatrick dalam 

Purnamasari (2017), Pemecahan masalah dapat berupa metode atau 

keterampilan. Pemecahan masalah berkaitan dengan kemampuan atau 

keterampilan untuk memberikan solusi. 

Pandangan Al-Qur’an terhadap pemecahan masalah antara lain 

dapat dilihat dalam surah Ali Imran ayat 159 yang berbunyi: 

نَت فَ  ۖۡ َولَوأ كل مأ ِ ِِلَت لَهل َِن ٱَّللَّ َةٖ م  مأ فَبَِما رَۡحأ فل َعنأهل لَِكۖۡ فَٱعأ ْ ِمنأ َحوأ وا ا َغلِيَظ ٱلأَقلأِب ََلنَفضُّ ظًّ

َتوَ  أمل ِبُّ ٱل َ ُيل ِِۚ إِنَّ ٱَّللَّ أ لََعَ ٱَّللَّ َت َفَتَوَّكَّ رِِۖ فَإَِذا َعَزمأ مأ
َ مأ ِِف ٱۡلأ مأ وََشاوِرأهل فِرأ لَهل َتغأ نَِي  َوٱسأ ِ  ّك 

Artinya : Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah 
lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, 
tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah 
mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah 
dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah 
membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya 
Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. 
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Ayat ini menjelaskan bahwa pedoman sikap yang diperintahkan 

Nabi Muhammad untuk dilaksanakan ketika berhadapan dengan umatnya 

adalah melalui musyawarah. Meskipun perintah tersebut secara 

redaksional ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, namun informasi 

yang terkandung dalam ayat tersebut dapat diterapkan secara universal 

kepada setiap muslim yang melakukan musyawarah. 

Ayat Al-Qur’an lainnya juga banyak membahas tentang pemecahan 

masalah, salah satunya terdapat dalam surah Al-Insyirah Ayat 5-8 yang 

berbunyi: 

ا ً لۡسأ ِ ي ا ٥ فَإِنَّ َمَع ٱلأعلۡسأ ٗ لۡسأ ِ ي َت فَٱنَصبأ  ٦ إِنَّ َمَع ٱلأعلۡسأ   ٨ِإَوََلَٰ َرب َِك فَٱرأَغب  ٧فَإَِذا فَرَغأ

Artinya: “(5) Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. (6) 
Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. (7) Maka apabila kamu 
telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
(urusan) yang lain. (8) Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu 
berharap.” 
 

Hubungan antara ayat di atas dengan pembelajaran matematika 

adalah jika ingin mendapatkan hasil yang baik (menikmati), maka harus 

memberi siswa suatu masalah untuk dipecahkan. Soal-soal yang diberikan 

bukan untuk membuat siswa merasa kesulitan, tetapi untuk melatih siswa 

agar berhasil dalam belajar. Oleh karena itu, kegiatan pemecahan masalah 

merupakan kegiatan yang harus ada dalam setiap kegiatan pembelajaran 

matematika. 
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Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan kemampuan 

pemecahan masalah merupakan kesanggupan atau keterampilan 

seseorang dalam memberikan solusi atau menyelesaikan suatu masalah. 

 
c. Indikator kemampuan pemecahan masalah matematis. 

Masalah dalam pembelajaran matematika diberikan agar siswa terlatih 

dalam memecahkan masalah matematika. Siswa yang terlibat dalam 

pembelajaran memiliki latar belakang dan pengalaman yang berbeda-beda, 

sehingga pembelajaran dapat diselesaikan melalui berbagai masalah. 

Menurut Schoenfeld dalam NCTM yang dikutip oleh Purnamasari (2017), 

sebagian besar kesalahan siswa dalam memecahkan masalah bukan 

disebabkan oleh kurangnya pengetahuan matematika, tetapi siswa tidak 

memahami masalah dan menggunakan cara yang tidak efektif untuk 

menyelesaikan masalah. Adapun indikator kemampuan pemecahan 

masalah matematis menurut Zarkasyi dalam (Rahmayani, 2019) yaitu: (1) 

Menentukan unsur yang diketahui dan ditanyakan serta unsur yang 

dibutuhkan; (2) Mengajukan pertanyaan matematis atau menetapkan 

model matematika; (3) Menerapkan strategi pemecahan masalah; (4) 

Menjelaskan hasil pemecahan masalah. Hal ini sejalan dengan indikator 

kemampuan pemecahan masalah matematis oleh Kesumawati dalam 

(Mawaddah, 2015) yaitu sebagai berikut: 

1) Menunjukkan pemahaman masalah, meliputi kemampuan 

mengidentifikasi unsur-unsur yang diketahui, ditanyakan, dan 

kecukupan unsur yang diperlukan.  
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2) Mampu membuat atau menyusun model matematika, meliputi 

kemampuan menuliskan cara yang  digunakan dalam 

pemecahan masalah situasi sehari-hari dalam matematika.  

3) Memilih dan mengembangkan strategi pemecahan masalah, 

meliputi kemampuan memunculkan berbagai kemungkinan 

atau alternatif cara penyelesaian pengetahuan mana yang 

dapat digunakan dalam pemecahan masalah tersebut. 

4) Menjelaskan atau menginterpretasikan hasil penyelesaian 

masalah, meliputi kemampuan menyimpulkan jawaban. 

 
d. Langkah-langkah dalam menyelesaikan soal pemecahan 

masalah matematis. Menurut Polya (In’am, 2014: 151) yang dikutip dalam 

(Astutiani & Hidayah, 2019), langkah-langkah dalam menyelesaikan soal 

pemecahan masalah matematis adalah sebagai berikut: 

1) Memahami masalah meliputi apa yang diketahui dan apa 

yang belum diketahui atau yang ditanyakan; 

2) Menyusun rencana strategi pemecahan masalah yang dapat 

dicapai dengan menulis kalimat matematika; 

3) Melaksanakan rencana strategi pemecahan masalah; 

4) Melihat kembali hasil yang diperoleh atau memeriksa ulang 

hasil pemecahan masalah meliputi hasil pembuktian bahwa 

strategi atau jawaban sudah benar sesuai dengan apa yang 

ditanyakan dengan menuliskan kesimpulan sesuai dengan 

apa yang ditanyakan dari soal. 
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e. Pentingnya pemecahan masalah dalam pembelajaran 

matematika. Pemecahan masalah merupakan bagian dari kurikulum 

matematika yang sangat penting, karena dalam proses pembelajaran dan 

proses penyelesaian, siswa dapat menggunakan pengetahuan dan 

keterampilan yang telah mereka terapkan pada pemecahan masalah yang 

bersifat tidak rutin untuk mendapatkan pengalaman. (Hartatiana dalam 

Purnamasari (2017)). Dalam Principles and Standard for School 

Mathematics, NCTM menekankan pentingnya menggunakan masalah 

matematika yang menantang dan mendukung terjadinya diskusi di antara 

siswa. (Wijaya dalam (Handayani 2019)) 

Menurut Anderson dalam (Amam, 2017), di beberapa negara maju 

pemecahan masalah matematika memiliki peran yang sangat penting, 

diantaranya kurikulum Singapura menempatkan pemecahan masalah 

sebagai tujuan utama pembelajaran matematika dengan menempatkan 

lima komponen yang saling berkaitan dalam pemecahan masalah, yaitu: 

Keterampilan, Konsep, Proses, Sikap, dan Metakognisi. Kurikulum 

Hongkong menempatkan pemecahan masalah sebagai alat, sehingga 

hampir setiap proses pembelajaran di kelas menggunakan pendekatan 

pemecahan masalah. Kurikulum inggris menempatkan pemecahan 

masalah sebagai jantungnya matematika. Kurikulum Belanda 

menempatkan pemecahan masalah sebagai sebuah pendekatan 

pembelajaran, sehingga dikenal istilah RME. Australia menempatkan 

pemecahan masalah sebagai kemahiran atau kemampuan untuk dapat 
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membuat pilihan, menafsirkan, merumuskan model, menyelidiki situasi 

masalah, dan berkomunikasi solusi efektif. Finlandia memandang 

pemecahan masalah dari berbagai sudut pandang: sebagai alat untuk 

memajukan berfikir matematik, sebagai sarana melakukan pemecahan 

masalah dan sebagai proses dimana data yang diperoleh sebelumnya 

digunakan dalam situasi baru dan tidak dikenal. 

 
3. Kemampuan komunikasi matematis 

a. Pengertian komunikasi matematis. Menurut Bahri dalam  

Handayani (2019), komunikasi adalah proses membuat pernyataan dari 

satu orang ke orang lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara 

dua orang atau lebih sehingga pesan yang diharapkan dapat dipahami.. 

Sedangkan dalam National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) 

yang dikutip oleh Anggoro dalam Handayani (2019), menyatakan bahwa 

communication is an essential part of mathematics and mathematics 

education yang artinya adalah komunikasi sebagai salah satu bagian 

penting dalam matematika dan pendidikan matematika. Melalui proses 

komunikasi, siswa dapat saling bertukar pikiran dan sekaligus 

mengklarifikasi pemahaman dan pengetahuan yang mereka peroleh dalam 

pembelajaran. Pendapat ini mengisyaratkan pentingnya komunikasi dalam 

pembelajaran matematika. Melalui komunikasi, siswa dapat menyampaikan 

ide-idenya kepada guru dan siswa lainnya. Oleh karena itu, guru sebaiknya 
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memberi kesempatan dan memotivasi kepada siswa untuk mengemukakan 

pikiran atau pendapatnya. 

Dilihat dari prosesnya, menurut Bahri dalam Handayani (2019), 

komunikasi dibedakan menjadi dua, yaitu: 

 
1) Komunikasi verbal, yaitu komunikasi yang menggunakan 

bahasa lisan. 

2) Komunikasi nonverbal, yaitu komunikasi yang 

menggunakan simbol, gerak tubuh, gambar, simbol, 

ekspresi wajah, dll. 

Komunikasi secara umum diartikan sebagai suatu cara untuk 

menyampaikan suatu pesan ke penerima pesan untuk memberi tahu 

pendapat, informasi atau perilaku baik langsung secara lisan maupun tak 

langsung melalui media. Di dalam berkomunikasi tersebut harus dipikirkan 

bagaimana caranya agar pesan yang disampaikan seseorang itu dapat 

dipahami oleh orang lain. (Susanto dalam Handayani (2019)) 

Menurut Asikin dalam  Handayani (2019), komunikasi matematis 

didefinisikan sebagai peristiwa komunikasi timbal balik yang terjadi di 

lingkungan kelas, sehingga  terjadi transmisi informasi. Hal ini hampir 

sama dengan apa yang diungkapkan Susanto dalam Handayani (2019), 

yaitu komunikasi matematis dapat diartikan sebagai suatu dialog atau 

peristiwa yang saling terkait di lingkungan kelas, sehingga terjadi transmisi 

informasi. Informasi yang disampaikan meliputi materi matematika yang 
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dipelajari siswa. Guru dan siswa merupakan partisipan utama dalam 

kegiatan komunikasi di lingkungan kelas. 

Adapun definisi komunikasi matematis menurut ((Mardhiyanti et al., 

2011) yaitu kemampuan/keterampilan siswa dalam menyatakan gagasan 

atau ide matematika serta menafsirkannya secara tertulis dalam 

memecahkan masalah. Indikator untuk mengukur kemampuan komunikasi 

matematis tersebut, yaitu kemampuan: (1) menguhubungkan benda nyata, 

gambar, atau diagram ke dalam ide matematika; (2) menjelaskan ide, 

situasi, atau relasi matematika dengan benda nyata, gambar, atau diagram; 

(3) menggunakan istilah, notasi, atau simbol matematika dan strukturnya 

untuk menyajikan ide; (4) menarik kesimpulan, menyusun bukti, 

memberikan alasan atau bukti terhadap solusi. 

b. Kemampuan komunikasi matematis. Kemampuan 

komunikasi matematis merupakan kesanggupan/kecakapan seorang siswa 

untuk dapat menyatakan dan menafsirkan gagasan matematika secara 

lisan, tertulis, atau mendemonstrasikan apa yang ada dalam soal 

matematika (Depdiknas, 2004: 24 dalam Mardhiyanti et al. (2011)).  

c. Indikator kemampuan komunikasi matematis. Indikator 

komunikasi matematis digunakan untuk mencapai tujuan dari soal-soal tes 

matematika yang akan diberikan, agar siswa tidak menyimpang dari tujuan 

yang diharapkan dalam komunikasi matematis. Dalam penelitian ini, 

indikator yang digunakan adalah indikator keterampilan komunikasi 

matematika secara tertulis, karena menulis dapat meningkatkan daya ingat 
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mengenai konsep dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

merefleksikan pemikiran mereka. Menulis juga dapat mengungkapkan apa 

yang sudah dan belum dipahami siswa. Melalui penelitian ini, peneliti 

memilih beberapa indikator untuk mengukur kemampuan komunikasi 

matematis siswa yang dikembangkan oleh Rahmayani (2019) sebagai 

berikut: 

1) Kemampuan untuk mengungkapkan kejadian sehari-hari 

dalam bahasa atau simbol matematika, dan menyusun 

model matematika, kemudian melakukan perhitungan atau 

memperoleh solusi yang lengkap dan akurat (ekspresi 

matematika). 

2) Kemampuan  untuk melukiskan atau mempresentasikan 

objek nyata, gambar dan diagram dalam bentuk ide atau 

simbol matematika. (menggambar) 

3) Kemampuan untuk mengungkapkan kembali atau 

menyimpulkan deskripsi dalam bahasa sendiri. (menulis) 

 
d. Pentingnya komunikasi dalam pembelajaran matematika. 

Kemampuan komunikasi matematis penting dalam pembelajaran 

matematika, karena peserta didik yang mempunyai komunikasi matematis 

yang baik dapat dengan mudah menafsirkan dan menyelesaikan suatu 

permasalahan. Hal tersebut bersesuaian dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Choridah dalam (Nurhasanah, 2019) yang mengemukakan bahwa 

kemampuan komunikasi matematis sangat penting untuk dimunculkan agar 
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peserta didik terlibat aktif dalam pembelajaran dan menghilangkan kesan 

matematika merupakan pelajaran yang sulit dan menakutkan. Kemampuan 

komunikasi matematis merupakan kemampuan yang selalu digunakan 

dalam menyelesaikan permasalahan matematika, mulai dengan 

menuliskan soal cerita menjadi bentuk simbol-simbol atau gambar. 

Pentingnya komunikasi matematis juga sejalan dengan penelitian yang 

sudah dilaksanakan oleh Septiani dalam Nurhasanah (2019) yang 

menyatakan bahwa kemampuan komunikasi matematis memiliki peran 

yang sangat penting dalam pembelajaran matematika karena memuat 

kemampuan dalam menuliskan penyelesaian secara sistematis dan urut. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa kegiatan diskusi antara siswa dengan siswa, 

maupun guru dengan siswa sangat diperlukan untuk meningkatkan 

komunikasi matematis. 

Pentingnya peran komunikasi dalam pembelajaran matematika 

menurut Asikin dalam Handayani (2019), yaitu : 

1) Komunikasi matematis dapat dieksploitasi dalam berbagai 
perspektif, membantu mempertajam cara berpikir siswa 
dan mempertajam kemampuan siswa dalam melihat 
berbagi keterkaitan materi matematika. 

2) Komunikasi merupakan alat untuk “mengukur” 
pertumbuhan pemahamaan dan merefleksikan 
pemahaman matematika para siswa. 

3) Melalui komunikasi, siswa dapat mengorganisasikan dan 
mengkonsolidasikan pemikiran matematika mereka. 

4) Komunikasi antar siswa dalam pembelajaran matematika 
sangat penting untuk pengkonstruksian pengetahuan 
matematika, pengembangan pemecahan masalah dan 
peningkatan penalaran menumbuhkan rasa percaya diri, 
serta peningkatan keterampilan sosial. 
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5) “Writing and talking menjadikan alat yang sangat 
bermakna (powerfull) untuk membentuk komunitas 
matematika yang inklusif. 

 

Selain itu, menurut Susanto dalam Handayani (2019), 

Keterampilan komunikasi matematis juga penting bagi setiap siswa 

karena alasan dasar berikut ini, yaitu: 

1) Keterampilan komunikasi matematis menjadi pusat kekuatan 

bagi siswa untuk membentuk konsep dan strategi. 

2) Keterampilan komunikasi matematika merupakan modal 

keberhasilan siswa untuk memperoleh metode dan solusi 

dalam eksplorasi dan investasi matematika. 

3) Keterampilan komunikasi matematis, sebagai wadah bagi 

siswa untuk berkomunikasi dengan teman untuk memperoleh 

informasi dan berbagi ide. 

 
Mengingat pentingnya keterampilan komunikasi matematika, 

pembelajaran matematika perlu disusun semaksimal mungkin untuk 

memotivasi siswa mengembangkan keterampilan komunikasi matematika. 

Proses komunikasi yang baik dapat merangsang siswa untuk 

mengembangkan kreativitas dan membangun pengetahuan matematika 

mereka. Agar komunikasi matematika dapat berjalan dengan lancar, 

lingkungan belajar yang kondusif harus diciptakan untuk memaksimalkan 

kemampuan komunikasi matematika siswa. Siswa harus dibagi menjadi 

beberapa kelompok sehingga siswa dapat menjalin komunikasi multi pihak, 
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yaitu siswa dengan siswa berkomunikasi dalam kelompok. Dalam kelompok 

ini, siswa bekerja sama untuk menyelesaikan pekerjaan rumah dan 

memecahkan masalah. Dalam kelompok kecil, memungkinkan komunikasi 

dan interaksi yang lebih baik antar siswa. Dengan memberikan kesempatan 

belajar kepada siswa kelompok, memungkinkan mereka untuk berinteraksi, 

secara alami meningkatkan kemampuan komunikasi matematis. (Susanto 

dalam Handayani (2019)) 

Saat pembagian kelompok kecil, perlu diperhatikan anggota-anggota 

kelompoknya. Setiap kelompok harus terdiri dari siswa yang pintar, 

sedang, dan kurang. Siswa yang pintar atau pandai dapat bertindak 

sebagai tutor bagi teman-temannya. Melalui tutor siswa pandai dapat 

menghilangkan rasa malu serta memudahkan siswa sedang dan kurang 

memahami makna komunikasi matematis. Melalui komunikasi kelompok, 

guru dapat mengatur dan mengkonsolidasikan pemikiran matematis 

siswa. Komunikasi matematika yang dilakukan siswa setiap kali mereka 

belajar matematika secara bertahap akan meningkatkan kualitas 

komunikasi, dan membuat komunikasi matematika siswa lebih cepat, lebih 

akurat, lebih sistematis dan lebih efisien. (Susanto dalam  Handayani 

(2019)) 

 
B. Hasil Penelitian yang Relevan 

Berdasarkan hasil literasi, penulis menemukan beberapa studi 

terkait dengan penelitian penulis, di antaranya yaitu: 
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1. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh I Wayan Pica, A.A.I.N. 

Marhaeni, Gede Rasben Dantes (2015) relevan dengan pendekatan 

pembelajaran yang akan penulis teliti, hanya saja berbeda pada 

variabel terikatnya. Peneliti sebelumnya meneliti tentang adanya 

pengaruh penerapan PMR terhadap hasil belajar matematika dengan 

Kovariabel Kemampuan Numerik siswa kelas V. Sedangkan penulis 

sendiri meneliti tentang pengaruh PMR terhadap kemampuan 

pemecahan masalah dan komunikasi matematis siswa kelas V. 

2. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Fitriani & Maulana, 2016) 

relevan dengan pendekatan pembelajaran yang akan penulis teliti, 

hanya saja berbeda pada 1 variabel terikatnya, peneliti sendiri lebih 

memperhatikan kemampuan pemecahan masalah dan komunikasi 

matematis siswa, sedangkan peneliti sebelumnya berkaitan dengan 

kemampuan pemahaman dan pemecahan masalah matematis.  

3. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Sarbiyono, 2016) relevan 

dengan pendekatan pembelajaran yang akan penulis teliti. Namun 

peneliti sebelumnya menerapkan pendekatan Pembelajaran 

Matematika Realistik (PMR) hanya untuk melihat hasil pada 1 variabel 

terikat saja yaitu kemampuan pemecahan masalah matematis siswa 

Madrasah Aliyah. Sedangkan penulis melakukan penelitian dengan 

menggunakan pendekatan PMR untuk melihat hasil pada 2 variabel 

terikat yaitu kemampuan pemecahan masalah dan komunikasi 

matematis siswa sekolah dasar. 
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4. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Rangkuti & Sari, n.d.). 

Dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh 

penulis, jika peneliti tersebut lebih fokus pada pengembangan bahan 

ajar untuk menghasilkan bahan ajar matematika berupa RPP dan buku 

siswa SMK, sedangkan peneliti melakukan penelitian dengan 

menggunakan pendekatan PMR untuk melihat kemampuan 

pemecahan masalah dan komunikasi matematis siswa sekolah dasar. 

Relevansinya dengan peneliti yaitu sama-sama melalui pendekatan 

pembelajaran matematika realistik. 

5. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mety Asih Purnamasari 

tahun 2017 relevan dengan pendekatan pembelajaran yang akan 

penulis teliti.  Hanya saja sedikit berbeda dengan peneliti, penelitian ini 

hanya menerapkan pendekatan Pembelajaran Matematika Realistik 

(PMR) untuk melihat hasil pada 1 variabel terikat yaitu pada 

kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. Sedangkan 

peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan PMR 

untuk melihat hasil pada 2 variabel terikat yaitu kemampuan 

pemecahan masalah dan komunikasi matematis siswa sekolah dasar.  

6. Penelitian sebelumnya oleh  Amrulloh (2018) juga relevan dengan 

pendekatan pembelajaran yang akan penulis lakukan. Hanya saja 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan pemahaman 

konsep siswa kelas IV pada mata pelajaran matematika, pada materi 

bangun datar dengan menggunakan pembelajaran matematika 
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realistik. Sedangkan penulis akan meneliti tentang pengaruh PMR 

terhadap kemampuan pemecahan masalah dan komunikasi matematis 

siswa kelas V SD pada materi perkalian dan pembagian pecahan. 

7. Penelitian sebelumnya oleh Hana Handayani tahun 2019 juga relevan 

dengan pendekatan pembelajaran dan materi serta subjek kelas yang 

akan penulis teliti. Hanya saja berbeda pada variabel terikat yang akan 

diukur. Peneltian ini hanya mengukur 1 variabel saja yaitu kemampuan 

komunikasi matematis siswa sedangkan penulis akan mengukur 2 

variabel terikat yaitu kemampuan pemecahan masalah dan 

komunikasi matematis siswa. 

 
C. Kerangka Pikir 

Menurut Kamarullah dalam (Wulandari, dkk. 2020), kemampuan 

pemecahan masalah di Indonesia masih lemah. Kemampuan matematika 

peserta didik Indonesia telah diuji dalam berbagai ajang kompetisi 

Internasional salah satunya didapatkan TIMSS (Trend International 

Mathematics and Science Study). TIMSS 2015 Indonesia berada di 

peringkat 44 dari 49 negara. Sependapat dengan hal tersebut Hadi (2017) 

berpendapat bahwa “Data menunjukkan bahwa nilai rerata dalam ujian 

akhir nasional selalu di bawah 5, senada dengan kompetensi internasioal 

seperti IMO (International Mathematics Olympiad) siswa Indonesia 

menunjukkan kinerja yang rendah”. Dengan demikian, kemampuan 

pemecahan masalah belum optimal. 
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Qohar dalam Hasibuan (2019), menyatakan bahwa komunikasi 

matematis diperlukan untuk memahami ide-ide matematis dengan benar. 

Keterampilan komunikasi matematis yang lemah akan mengakibatkan 

kurangnya kemampuan matematika lainnya. Siswa yang memiliki 

kemampuan komunikasi matematis yang baik akan mampu menciptakan 

representasi yang beragam, akan lebih mudah dalam mencari alternatif 

dalam memecahkan masalah. 

Dari hasil pengalaman mengajar, kesulitan siswa biasanya dalam 

memahami atau menganalisa soal cerita. Soal cerita yang dimaksud 

adalah bentuk soal yang memuat masalah matematis yang harus 

ditemukan pemecahannya. Hal ini terlihat pada beberapa hasil ulangan 

siswa yang cenderung menjawab soal cerita hanya langsung menulis 

jawaban saja tanpa menuliskan langkah-langkah penyelesaian. Hal ini 

menunjukkan bahwa kemampuan pemecahan masalah siswa masih 

rendah 

Menurut teori kognitif Piaget, pada usia sekolah dasar (7 - 11 tahun) 

termasuk dalam tahap operasional konkret. Berdasarkan perkembangan 

kognitif, umumnya siswa sekolah dasar sulit memahami matematika 

abstrak. Karena sifatnya yang abstrak, matematika relatif sulit dipahami 

oleh siswa pada umumnya. Hal ini dapat menyebabkan banyak siswa 

mengalami kesulitan dalam matematika. Oleh karena itu, pembelajaran 

matematika hendaknya dimulai dengan pengenalan masalah yang sesuai 

dengan situasi nyata. Untuk itu diperlukan adanya suatu pendekatan agar 
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siswa mampu memahami dari konsep abstrak pembelajaran matematika 

sehingga siswa memiliki kemampuan memecahkan permasalahan dan 

mampu mengkomunikasikannya secara matematis. 

Pendidikan Matematika Realistik (PMR) adalah pendekatan 

pembelajaran matematika yang menjanjikan dan berorientasi pada siswa. 

Matematika merupakan aktivitas manusia yang harus dihubungkan dengan 

kehidupan nyata dan kehidupan sehari-hari yang nyata (nyata), serta harus 

dapat dibayangkan oleh siswa. Dalam PMR, guru berperan sebagai 

fasilitator, dan siswa dapat bebas berekspresi dan bertukar pikiran satu 

sama lain. Guru membantu siswa membandingkan ide dan membimbing 

mereka untuk membuat keputusan yang benar dan mudah dipahami. 

(Fathurrohman dalam Handayani (2019:24)) 

Prinsip utama PMR adalah siswa harus berpartisipasi dan proaktif 

dalam proses pembelajaran. Dalam pembelajaran ini, siswa diberi peluang 

untuk membangun pengetahuan, pemahaman, serta memunculkan ide-ide 

mereka sendiri. Konsep matematika yang abstrak perlu ditransformasikan 

guru kepada siswa menjadi hal yang nyata. Oleh karena itu, PMR tidak 

selalu menggunakan soal-soal khusus, tetapi yang terpenting adalah soal-

soal matematika abstrak sebelumnya dapat dibayangkan dalam kenyataan. 

Pendekatan pendidikan matematika realistik menekankan kepada 

konstruksi dari konteks benda-benda konkret sebagai titik awal bagi siswa 

untuk memperoleh konsep matematika. Melalui pembelajaran semacam ini, 

keterampilan komunikasi matematika dan keterampilan pemecahan 
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masalah dapat ditekankan, sehingga siswa menjadi lebih kritis dan analitis 

ketika mengambil keputusan hidup. Dengan kata lain, mengajar anak untuk 

mampu berkomunikasi dalam matematika dan mampu memecahkan 

masalah matematika melalui metode matematika realistik, hasilnya dapat 

mempengaruhi pemahaman masalah yang baik, mengembangkan model, 

menerapkan strategi, dan menginterpretasikan hasil atau menarik 

kesimpulan. Adapun bagan kerangka pikir sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir 

 
 

D. Hipotesis 

Adapun hipotesis pada penelitian ini dijabarkan sebagai berikut: 

Kondisi 
awal 

Kelas Kontrol 

Tindakan 

Kelas Eksperimen 

Penerapan 

Pendekatan 

Pendidikan 

Matematika 

Realistik 

Kondisi Akhir 
Terdapat pengaruh terhadap 

kemampuan pemecahan masalah 
dan komunikasi matematis siswa 

Hasil belajar 

matematika 

khususnya 

kemampuan 

pemecahan 

masalah dan 

komunikasi 

matematis siswa 

rendah 
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Hipotesis pertama yaitu : 

 𝐻0  = Tidak terdapat pengaruh pendekatan Pendidikan 

Matematika Realistik (PMR) terhadap kemampuan pemecahan 

masalah matematis siswa kelas V SD di Kecamatan Tanete Rilau 

Kabupaten Barru. 

 𝐻1 =   Terdapat pengaruh pendekatan Pendidikan Matematika 

Realistik (PMR) terhadap kemampuan pemecahan masalah 

matematis siswa kelas V SD di Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten 

Barru. 

Hipotesis kedua yaitu : 

 𝐻0  = Tidak terdapat pengaruh pendekatan Pendidikan 

Matematika Realistik (PMR) terhadap kemampuan komunikasi 

matematis siswa kelas V SD di Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten 

Barru 

 𝐻1 =   Terdapat pengaruh pendekatan Pendidikan Matematika 

Realistik (PMR) terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa 

kelas V SD di Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru 

Hipotesis ketiga yaitu : 

 𝐻0  = Tidak terdapat pengaruh pendekatan Pendidikan 

Matematika Realistik (PMR) terhadap kemampuan pemecahan 

masalah dan kemampuan komunikasi matematis siswa kelas V SD 

di Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru 
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 𝐻1 =   Terdapat pengaruh pendekatan Pendidikan Matematika 

Realistik (PMR) terhadap kemampuan pemecahan masalah dan 

komunikasi matematis siswa kelas V SD di kecamatan Tanete Rilau 

kabupaten Barru.
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Desain Penelitian 

 
1. Jenis penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu, sehingga 

dalam pelaksanaannya digunakan siswa kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol. Pada kelompok eksperimen, peneliti menggunakan 

pendekatan PMR untuk terapi pembelajaran dengan tujuan untuk 

mengamati gejala yang berkaitan dengan kemampuan pemecahan 

masalah dan komunikasi matematis siswa. Untuk melihat gejala-gejala 

yang tampak pada subjek yang diberi perlakuan (apakah ada pengaruh 

pemberian perlakuan melalui PMR terhadap kemampuan pemecahan 

masalah dan komunikasi matematis siswa pada kelas eksperimen), maka 

diperlukan sekelompok subjek sebagai pembanding yang disebut 

kelompok kontrol. 

 
2. Desain penelitian 

Desain Penelitian yang digunakan adalah desain kelompok kontrol 

non-ekivalen (Noneequivalent Control Group Design) Desain kelompok 



42 
 

 
 

kontrol non-ekivalen adalah desain yang tidak sama perlakuan (treatment) 

yang diberikan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Dalam penelitian 

ini terdapat dua kelompok/kelas yang diambil secara acak yang mewakili 

sekolah yang ada di kecamatan Tanete Rilau Kaupaten Barru. Peneliti 

melakukan pretest terkait penyelesaian soal cerita yang akan diteskan 

kepada kedua kelas untuk mengetahui kondisi awal mengenai kemampuan 

pemecahan masalah dan komunikasi matematis siswa. Materi yang akan 

diamati yaitu terkait perkalian dan pembagian pecahan. Setelah itu, kelas 

eksperimen mendapatkan perlakuan PMR, sedangkan kelas kontrol tidak 

mendapatkan perlakuan PMR. Kemudian dilakukan tes akhir (posttest) 

untuk melihat kemampuan pemecahan masalah dan komunikasi matematis 

siswa, apakah lebih berpengaruh dengan pendekatan pembelajaran 

matematika realistik atau lebih berpengaruh pada kelas kontrol tanpa 

pendekatan PMR. 

Adapun desain kelompok kontrol non-ekivalen yang dilakukan dalam 

penelitian ini adalah seperti digambarkan berikut ini: 

Eksperimen : O1 X O2 

Kontrol : O3 – O4 

O1 : skor rata-rata hasil pretest pemecahan masalah dan komunikasi 

matematis sebelum dberikan perlakuan PMR kepada kelas 

eksperimen. 

O2 : skor rata-rata hasil posttest pemecahan masalah dan komunikasi 
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matematis setelah dberikan perlakuan PMR pada kelas eksperimen. 

O3 : skor rata-rata hasil pretest pemecahan masalah dan komunikasi 

matematis pada kelas kontrol. 

O4 : skor rata-rata hasil posttest pemecahan masalah dan komunikasi 

matematis pada kelas kontrol.

X : perlakuan dengan pendekatan Pendidikan Matematika Realistik (PMR). 

Adapun langkah – langkah yang akan ditempuh dalam penelitian ini 

yaitu: 

a. Menentukan sampel penelitian. 

b. Membuat instrumen penelitian yang sesuai dengan tujuan 

penelitian. 

c. Setiap kelompok kelas diberikan tes pengetahuan awal (pretest) 

untuk mengetahui kesamaan penguasaan kedua kelompok 

terhadap kemampuan pemecahan masalah dan komunikasi 

matematis siswa. 

d. Memberikan perlakuan kepada tiap-tiap kelompok, kelompok 

eksperimen diberikan pembelajaran matematika dengan 

pendekatan realistik oleh peneliti sedangkan kelompok kontrol 

dengan menggunakan pembelajaran konvensional oleh 

guru/wali kelas kontrol. 

e. Tahap terakhir dengan melalukan posttes. Untuk mengetahui 

perbedaan dan pengaruh dari pembelajaran yang telah 

dilakukan. 
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B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada siswa kelas V SD di kecamatan 

Tanete Rilau Kabupaten Barru dengan alasan siswa kelas V tahap 

berpikirnya sudah matang dan diharapkan cocok untuk diujicobakan 

tentang kemampuan pemecahan masalah dan komunikasi matematis yang 

selama ini menjadi persoalan penting dalam penyelesaian soal cerita. 

 
2. Waktu penelitian 

Waktu peneilitian ini dilaksanakan pada semester genap, bulan 

Pebruari - Maret 2022 tahun ajaran 2021/2022. 

 
C. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh sekolah yang berada 

di kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru khususnya siswa kelas V SD 

dengan klasifikasi data terlampir pada lampiran 1 

 
2. Sampel 

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah dengan 

menggunakan simple random sampling, yakni penentuan sampel yang 

dilakukan secara acak. Tujuan random dalam penelitian ini yaitu untuk 

memilih sekolah yang akan menjadi kelas eksperimen dan kelas kontrol dari 
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sekolah yang ada pada populasi. Namun sebelum peneliti menentukan 

kelas eksperimen dan kelas kontrol secara acak, terlebih dahulu peneliti 

mengacak ketiga kategori sekolah yang telah terakreditasi untuk dijadikan 

populasi sampel yang lebih spesifik berdasarkan akreditasi sekolah yang 

sama. Hasil sampel pertama menunjukkan sekolah dengan akreditasi B. 

Adapun sampel penelitian yang terpilih secara acak pada sekolah yang 

berakreditasi B untuk dijadikan kelas eksperimen yaitu siswa kelas V UPTD 

SD Negeri 64 Barru, sedangkan sampel penelitian yang terpilih secara acak 

sebagai kelas kontrol yaitu kelas V UPTD SD Negeri 44 Barru. 

 

Tabel 3.1: Sampel Penelitian 

 

Sekolah Kelas Jumlah siswa Keterangan 

UPTD SD Negeri 64 Barru 

UPTD SD Negeri 44 Barru 

V 

V 

26 

25 

Kelas eksperimen 

Kelas kontrol 

Jumlah 51  

 

D. Metode Pengumpulan Data 

1. Jenis data 

a. Data kuantitatif.  Data kuantitatif dalam penelitian ini yaitu 

jenis data yang diambil dari hasil tes kemampuan pemecahan masalah dan 

komunikasi matematis siswa yang dapat diukur atau dihitung secara 

langsung dalam bentuk angka-angka. 

b. Data kualitatif. Data kualitatif dalam penelitian ini yaitu jenis 

data deskriptif berbentuk penjelasan terhadap observasi proses belajar 
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mengajar dengan menggunakan pendekatan PMR. 

 
2. Sumber data 

a. Data primer. Data primer dalam penelitian ini yaitu data yang 

diperoleh melalui penelitian di lapangan. Misalkan data hasil pretes dan 

posttest kemampuan pemecahan masalah dan komunikasi matematis 

siswa, data hasil observasi dan dokumentasi penelitian. 

b. Data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu data 

yang diperoleh dari hasil bacaan dari buku-buku, jurnal, tesis, maupun 

sumber bacaan lain yang ada hubungannya dengan permasalahan yang 

dihadapi. Misalkan data kajian pustaka, referensi hasil penelitian yang 

relevan, dan sebagainya. 

 
3. Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Teknik tes (pengukuran kognitif). Teknik tes digunakan 

untuk mengukur kemampuan pemecahan masalah dan komunikasi 

matematis siswa kelas V UPTD SD Negeri 64 Barru dan UPTD SD Negeri 

44 Barru. 

b. Teknik observasi. Teknik observasi digunakan untuk 

mengetahui dan mengamati guru dan siswa dalam proses belajar mengajar 

dengan menggunakan pendekatan PMR. 

c.  Dokumentasi. Pengambilan dokumentasi diharapkan dapat 
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menjadi bukti-bukti peneliti dalam melaksanakan penelitian. 

 
4. Instrumen penelitian 

Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan adalah instrumen tes 

berupa soal cerita yang berkaitan dengan perkalian dan pembagian 

pecahan. Adapun langkah-langkah dalam pembuatan instrumen tersebut 

meliputi: 

a. Perumusan skor penilaian tes kemampuan pemecahan 

masalah dan kemampuan komunikasi matematis siswa. 

Adapun kriteria pemberian skor untuk setiap indikator kemampuan 

pemecahan masalah dan komunikasi matematis siswa terdapat 

pada lampiran kisi-kisi soal. 

b. Penyusunan butir-butir soal dalam bentuk uraian. Penyusunan 

butir-butir soal untuk variabel kemampuan pemecahan masalah 

didasarkan pada indikator materi pemecahan masalah perkalian 

dan pembagian pecahan sesuai dengan kurikulum 2013 dengan 

KD 4.2. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perkalian 

dan pembagian pecahan dan desimal. Sedangkan penyusunan 

butir-butir soal untuk variabel kemampuan komunikasi matematis 

didasarkan pada indikator kemampuan komunikasi matematis. 

c. Validasi instrumen oleh validator yang ditunjuk oleh pihak 

kampus. Hasil validasi oleh validator terlampir di lampiran 2 

 

E. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian 



48 
 

 
 

Untuk lebih mudah memahami penelitian ini dan menghindari 

kesimpangsiuran pemahaman dalam penulisan ini maka dikemukakan 

definisi operasional variabel sebagai berikut: 

1. Langkah-langkah pendekatan pendidikan matematika realistik dalam 

kegiatan inti proses pembelajaran terdiri atas lima sintaks yaitu: 

a. Memahami masalah kontekstual, 

b. Menjelaskan masalah kontekstual, 

c. Menyelesaikan masalah kontekstual, 

d. Membandingkan dan mendiskusikan jawaban, dan 

e. Menyimpulkan. 

2. Kemampuan pemecahan masalah siswa  adalah tingkat 

kecenderungan untuk selalu melakukan aktivitas belajar siswa 

setiap hari dalam kehidupannya. Adapun indikator kemampuan 

pemecahan masalah menurut Zarkasyi dalam  (Rahmayani, 2019) yaitu 

sebagai berikut: 

a. Memahami masalah (menuliskan unsur diketahui dan ditanya). 

b. Menyusun rencana/strategi penyelesaian. 

c. Melaksanakan rencana penyelesaian (prosedur/bentuk 

penyelesaian). 

d. Memeriksa kembali proses dan hasil kemudian menuliskan 

kesimpulan jawaban sesuai dengan apa yang ditanyakan. 

3. Komunikasi matematis adalah tingkat kemampuan memahami suatu 

tes yang disodorkan untuk dijawab oleh siswa berupa soal-soal tes. 
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Adapun indikator kemampuan komunikasi matematis menurut 

(Rahmayani, 2019) yaitu sebagai berikut : 

a. Kemampuan untuk mengungkapkan kejadian sehari-hari dalam 

bahasa atau simbol matematika, dan menyusun model 

matematika, kemudian melakukan perhitungan atau 

memperoleh solusi yang lengkap dan akurat (ekspresi 

matematika). 

b. Kemampuan  untuk melukiskan atau mempresentasikan objek 

nyata, gambar dan diagram dalam bentuk ide atau simbol 

matematika. (menggambar) 

c. Kemampuan untuk mengungkapkan kembali atau 

menyimpulkan deskripsi dalam bahasa sendiri. (menulis) 

 
 Adapun variabel pengukuran penelitian ini terdiri atas : 

1. Variabel bebas 

Variabel pendekatan pembelajaran matematika reaslitik pada siswa 

kelas V SD Negeri 64 Barru sebagai variabel bebas. 

2. Variabel terikat 

Variabel kemampuan pemecahan masalah dan komunikasi 

matematis siswa sebagai variabel terikat atau yang dipengaruhi oleh 

variabel bebas. 

F. Teknik Analisis Data 
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 Menurut (Thabroni, n.d.) teknik analisis data adalah cara 

pemetaan, penguraian, perhitungan, hingga pengkajian data yang telah 

terkumpul agar dapat menjawab rumusan masalah dan memperoleh 

kesimpulan dalam penelitian. Seperti yang diungkapkan oleh Sugiyono 

(2018) bahwa teknik analisis data adalah cara yang digunakan berkenaan 

dengan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan pengujian 

hipotesis yang diajukan dalam penelitian. Adapun teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Analisis statistik deskriptif 

Perhitungan hasil tes menggunakan statistik deskriptif yaitu statistik 

yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan 

atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya 

tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau 

generalisasi. Penyajian data dilakukan dengan menampilkan tabel 

perhitungan mean hasil tes kemampuan pemecahan masalah dan 

kemampuan komunikasi matematis siswa antara pretest dan posttest. 

Dalam hal ini akan dilakukan kegiatan membandingkan kedua nilai yang 

dapat dilakukan dengan mencari perbedaan rata-rata antara 2 hasil tes 

tersebut (O1 dengan O2). Untuk mencari nilai rata-rata baik O1 maupun O2 

dapat dilakukan dengan perhitungan berikut : 

a. Penentuan nilai statistik hasil pemecahan masalah dan 

komunikasi matematis siswa. Nilai statistik yang dimaksud meliputi nilai 
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tertinggi, nilai terendah, nilai rata-rata (mean), median, modus dan standar 

deviasi yang diperoleh dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 15.0 . 

 
b. Penentuan kategori hasil pemecahan masalah dan 

komunikasi matematis 

Tabel 3.2: Interval Kategori Skor Kemampuan Pemecahan 
Masalah  (Pretest & Post-test) 

     

Sumber : (Fanny Fatmawati, 2018) 
 

 
Tabel 3.3: Interval Kategori Skor Kemampuan Komunikasi 

Matematis  (Pretest & Post-test) 
 
  

  
  

 
Proses pengkategorian skor kemampuan komunikasi 

matematis siswa dilakukan mengacu pada proses kategori yang 

ditetapkan pihak sekolah yaitu tinggi, sedang dan rendah. 

 
2. Analisis statistik inferensial 

Analisis data selanjutnya menggunakan teknik analisis statistik 

inferensial digunakan dan ditujukan untuk menguji hipotesis penelitian yang 

Interval Kategori 

65 – 100 Tinggi 

55 – 64 Sedang 

0 – 54 Rendah 

Interval Kategori 

65 – 100 Tinggi 

55 – 64 Sedang 

0 – 54 Rendah 
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telah ditetapkan. Sebelum pengujian hipotesis terlebih dahulu dilakukan uji 

prasyarat data. Uji prasyarat data dilakukan uji normalitas data, uji 

homogenitas data dan uji hipotesis. 

 
a. Uji normalitas. Uji normalitas  dilakukan untuk mengetahui data 

skor kemampuan pemecahan masalah dan komunikasi matematis siswa 

berdistribusi normal atau tidak berdistribusi normal. Perhitungan uji 

normalitas pada penelitian ini melalui uji Kolmograf Smirnov dengan 

bantuan SPSS. Kriteria pengumpulan data pengambilan keputusan sebagai 

berikut : 

1) Jika nilai probabilitas  > 0,05 maka data terdistribusi normal 

2) Jika nilai probabilitas  < 0,05 maka data tidak terdistribusi 

normal 

b. Uji homogenitas. Uji homogenitas ini dilakukan untuk 

mengetahui apakah data skor pretest dan posttes kemampuan pemecahan 

masalah dan komunikasi matematis siswa kelas eksperimen dan kelas 

kontrol bersifat homogen atau tidak homogen. Untuk menguji homogenitas, 

maka peneliti menggunakan uji Levene Statistik. Adapun kriteria pengujian 

homogen data yaitu : 

1) Jika nilai probabilitas > 0,05 maka data homogen 

2) Jika nilai probabilitas < 0,05 maka data tidak homogen 

 
c. Uji Hipotesis. Uji Hipotesis pada penelitian perlu diuji untuk 

membuktikan kebenaran dari hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. 



53 
 

 
 

Dalam pengujian hipotesis ini peneliti menggunakan uji independent 

sample t-test dengan bantuan aplikasi SPSS versi 15.0 untuk membuktikan 

kebenaran hipotesis pertama dan kedua. Sedangkan untuk membuktikan 

kebenaran hipotesis ketiga menggunakan uji manova dengan bantuan 

aplikasi SPSS versi 15.0. Alasan menggunakan uji manova adalah untuk  

mengukur pengaruh variabel independen terhadap 2 variabel dependen 

secara simultan atau sekaligus. 

Adapun  hipotesis yang telah disusun yaitu sebagai berikut: 

Hipotesis pertama yaitu : terdapat pengaruh penerapan pendekatan 

pendidikan matematika realistik terhadap kemampuan pemecahan 

masalah siswa apabila rata-rata skor posttes kemampuan pemecahan 

masalah siswa kelas eksperimen lebih besar daripada rata-rata skor posttes 

kemampuan pemecahan masalah siswa kelas kontrol . 

𝐻0 : 𝜇1 ≤ 𝜇2   

𝐻1 : 𝜇1 > 𝜇2 

𝜇1 =  rata-rata skor posttes kemampuan pemecahan masalah siswa 

kelas eksperimen. 

𝜇2 =  rata-rata skor posttes kemampuan pemecahan masalah siswa 

kelas kontrol. 

Hipotesis kedua yaitu : terdapat pengaruh penerapan pendekatan 

pendidikan matematika realistik terhadap kemampuan komunikasi 

matematis siswa apabila rata-rata skor posttes kemampuan komunikasi 
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matematis siswa kelas eksperimen lebih besar daripada rata-rata skor 

posttes kemampuan komunikasi matematis siswa kelas kontrol. 

𝐻0 : 𝜇3 ≤ 𝜇4 

𝐻1 : 𝜇3 > 𝜇4 

𝜇3 =  rata-rata skor posttes kemampuan komunikasi matematis 

siswa kelas eksperimen 

𝜇4 =  rata-rata skor posttes kemampuan komunikasi matematis 

siswa kelas kontrol. 

Hipotesis ketiga yaitu : terdapat pengaruh penerapan pendekatan 

pendidikan matematika realistik terhadap kemampuan pemecahan 

masalah dan komunikasi matematis siswa apabila rata-rata skor posttes 

kemampuan pemecahan masalah dan komunikasi matematis siswa kelas 

eksperimen lebih besar daripada rata-rata skor posttes kemampuan 

pemecahan masalah dan komunikasi matematis siswa kelas kontrol. 

𝐻0 : 𝜇1.3 ≤ 𝜇2.4 

𝐻1 : 𝜇1.3 > 𝜇2.4 

𝜇1.3 = rata-rata skor posttes kemampuan pemecahan masalah dan 

komunikasi matematis siswa kelas eksperimen 

𝜇2.4 = rata-rata skor posttes kemampuan pemecahan masalah dan 

komunikasi matematis siswa kelas kontrol. 

 
Dari hasil pengujian hipotesis di atas, maka kriteria untuk 

menentukan kebenaran hipotesis yaitu dengan memperhatikan nilai 
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signifikansi dari data yang dianalisis. Adapun kriteria pengambilan 

keputusan dijabarkan sebagai berikut : 

1) Jika nilai sig < 0,05 maka 𝐻1 diterima dan 𝐻0 ditolak. 

2) Jika nilai sig > 0,05 maka 𝐻1 ditolak dan 𝐻0 diterima. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Deskripsi lokasi penelitian 

Lokasi penelitian ini berada pada 2 sekolah yang berbeda gugus 

dan wilayah namun berada dalam 1 Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten 

Barru. Lokasi penelitian untuk kelas eksperimen yaitu UPTD SD Negeri 64 

Barru berada pada wilayah II di jalan poros Makassar-Pare-pare. 

Sedangkan kelas kontrol yaitu UPTD SD Negeri 44 Barru berada pada 

wilayah I yang terletak sekitar ±20 meter dari jalan poros Makassar-Pare-

pare 

Beberapa tahun belakangan ini proses belajar mengajar di sekolah-

sekolah yang ada di kabupaten Barru, sehingga pemerintah kabupaten 

Barru khususnya Dinas Pendidikan memutuskan untuk mengadakan 

Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTMT) akibat adanya Covid-19 

sehingga menyebabkan peneliti memiliki keterbatasan waktu dalam 

melakukan penelitian. 

2. Deskripsi penelitian 

a. Gambaran pembelajaran di kelas. Pembelajaran tatap muka 

terbatas membuat peneliti harus berdaptasi dengan waktu dan jadwal 

pembelajaran di 2 sekolah tempat penelitian. Karena kedua sekolah 
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memiliki siswa yang banyak, masing-masing kelas V jumlah siswanya di 

atas 20, maka masing-masing siswa kelas V dari kedua sekolah tempat 

penelitian dibagi atas 2  kelompok belajar. Pada kelas eksperimen (UPTD 

Negeri 64 Barru) guru pamomg atau wali kelas V membagi siswanya 

dengan mengelompokkan siswa laki-laki dan siswa perempuan. Untuk 

siswa laki-laki yang berjumlah 14 orang belajar matematika setiap hari 

Kamis dan Sabtu, sedangkan untuk siswa perempuan yang berjumlah 12 

belajar matematika setiap hari Senin dan Selasa. Sedangkan pada kelas 

kontrol (UPTD SD Negeri 44 Barru) guru pamong atau wali kelas 5 membagi 

siswanya secara acak antara siswa laki-laki dan siswa perempuan. Adapun 

jadwal belajarnya bergantian harinya. Untuk kelompok I belajar matematika 

hanya setiap hari Rabu dan untuk kelompok II belajar matematika setiap 

hari kamis. 

b. Prosedur penelitian. Adapun prosedur dari penelitian ini antara 

lain, pertama meminta izin penelitian dari pihak administrasi Pascasarjana 

Universitas Muhammadiyah Makassar. Kedua,  mengajukan surat izin 

penelitian melalui laman Neni Si Linca pada link https://izin-

penelitian.sulselprov.go.id dan menunggu permohonan selama 1-2 hari. 

Ketiga, surat yang diberikan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal 

Daerah (BKPMD), kemudian dibawa ke Kantor Penanaman Modal 

Kabupaten Barru. Pada tanggal 9 Pebruari 2022, Kantor Penanaman Modal 

Kabupaten Barru mengirimkan surat izin meneliti di sekolah tujuan yaitu 

UPTD SD Negeri 64 Barru dan UPTD SD 44 Barru. Keempat, surat yang 

https://izin-penelitian.sulselprov.go.id/
https://izin-penelitian.sulselprov.go.id/
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didapatkan dari Kantor Penanaman Modal Kabupaten Barru diberikan 

kepada masing-masing kepala sekolah tempat meneliti sebagai 

permohonan izin menggunakan sekolah yang dinaunginya sebagai lokasi 

penelitian, izin peneltian mulai pada tanggal 10 Pebruari – 28 Maret 2022. 

Kelima, keesokan harinya, peneliti berkonsultasi dan berkoordinasi dengan 

masing-masing guru pamong yaitu Ibu Nursyamsi, S. Pd. SD guru pamong 

kelas V UPTD SD Negeri 44 Barru dan Ibu Adriana, S. Pd sebagai guru 

pamong kelas V UPTD SD Negeri 64 Barru untuk membahas tentang tujuan 

penelitian dan materi pelajaran yang akan diteliti serta bernegoisasi 

mengenai jadwal penelitian. 

Setelah melakukan koordinasi akhirnya masing-masing guru 

pamong memberikan izin penelitian kepada kelas masing-masing. Maka 

guru pamong mengatur kembali jadwal tatap muka untuk memudahkan 

peneliti menyesuaikan jadwal dengan sekolah tempat peneliti mengajar. 

Jadwal tatap muka terbatas pembelajaran matematika pada kelas 

eksperimen untuk kelompok I yaitu pada hari senin dan selasa. Sedangkan 

kelompok II pada hari Kamis dan Sabtu. Sementara itu jadwal tatap muka 

terbatas pembelajaran matematika pada kelas kontrol untuk kelompok I 

pada hari Rabu dan untuk kelompok II pada hari Kamis. 

Sebelum melakukan penelitian, peneliti menyiapkan beberapa hal 

yang memiliki kaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan, berupa 

rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), materi pembelajaran, LKPD, 

lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran yang diberikan kepada 
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masing-masing guru pamong karena guru pamong bertindak pula sebagai 

observer pada penelitian ini, soal pretest dan soal posttest. Adapun, 

perangkat pembelajaran yang digunakan pada penelitian ini adalah : 

1) Rencana Pelaksanaan pembelajaran (RPP) untuk kelas eksperimen 

Rencana pelaksanaan pembelajaran kelas eksperimen membahas 

mengenai pemecahan masalah soal cerita tentang perkalian dan 

pembagian pecahan. RPP kelas eksperimen menggunakan 

pendekatan pembelajaran matematika realistik terhadap 

kemampuan pemecahan masalah dan kemampuan komunikasi 

matematis yang sudah divalidasi oleh validator praktisi dan layak 

untuk digunakan.  Sedangkan kelas kontrol menggunakan 

pembelajaran konvensional. 

2) Materi pembelajaran  

Untuk materi pembelajaran, peneliti menggunakan software dalam 

bentuk power point yang berisi contoh-contoh soal cerita perkalian 

dan pembagian yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari siswa. 

3) Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 

Lembar kerja peserta didik disiapkan sendiri oleh peneliti berisi 

latihan-latihan soal tentang pemecahan masalah sehari-hari yang 

berkaitan dengan perkalian dan pembagian pecahan. 

4) Lembar observasi keterlaksanaan Pembelajaran Tatap Muka 

Terbatas (PTMT) 
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Lembar observasi digunakan sebagai lembar pengamatan 

keterlaksanaan pembelajaran masa PTMT yang diberikan kepada 

guru-guru pamong sebagai bentuk penilaian kepada peneliti. 

5) Soal pretest dan posttest 

Soal pretest diberikan pada kelas eksperimen dan kelas kontrol 

untuk mengetahui kemampuan awal pada peserta didik sebelum 

diberikan treatment atau perlakuan dan soal posttest diberikan pada 

kelas eksperimen dan kelas kontrol untuk mengetahui hasil belajar 

peserta didik setelah diberikan perlakuan (treatment). 

c. Keterlaksanaan Pembelajaran. Sebelum pembelajaran 

dengan menggunakan pendekatan matematika realisik terhadap 

kemampuan pemecahan masalah dan kemampuan komunikasi matematis, 

terlebih dahulu diadakan pretest pada kedua sekolah. Adapun jadwal 

pelaksanaan pembelajaran disajikan pada lampiran 3.  

d. Analisis statistik Deskriptif. Statistik deskriptif merupakan 

statistik yang dilakukan untuk menganalisis data dengan cara 

mendeskripsikan serta memberikan gambaran data yang telah terkumpul. 

Data statistik deskriptif terdiri dari data hasil penelitian berupa nilai hasil 

pretest dan Posttest untuk kemampuan pemecahan masalah dan 

kemampuan komunikasi matematis dengan pendekatan pembelajaran 

matematika realistik. 

1) Deskripsi penilaian hasil kemampuan pemecahan masalah 

Kelas Eksperimen  dan Kelas Kontrol 
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Berikut ini deskripsi hasil penelitian yang diperoleh melalui 

aplikasi SPSS versi 15.0 : 

Tabel 4.1: Rekapitulasi Hasil Pretest dan Posttest Kemampuan 
Pemecahan Masalah Kelas Eksperimen dan Kelas 
Kontrol 

 

Statistik 
Deskriptif 

Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Pretest Posttest Pretest Posttest 

Mean 28 61,85 26,40 46,40 

Median 30 59 24 46 

Mode 30 58 20 30 

Standar Deviation 12,52 12,87 10,65 14,42 

Variance 156,80 165,74 113,33 208 

Minimum 10 42 10 24 

Maximum 54 84 54 78 

Sum 728 1608 660 1160 

 

Berikut merupakan persentase kriteria pencapaian hasil 

awal kemampuan pemecahan masalah kelas eksperimen dan 

kelas kontrol : 

Tabel 4.2: Persentase Hasil Pretest Kemampuan Pemecahan 
Masalah Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

  

Rentang Nilai Frekuensi 
Persentase 

(%) 
Kategori 

Kelas eksperimen 

65 - 100 0 0 Tinggi 
55 - 64 0 0 Sedang 
0 - 54 26 100 Rendah 

Jumlah  26 100  

Kelas kontrol 

65 -100 0 0 Tinggi 
55 – 64 0 0 Sedang 
0 – 54 25 100 Rendah 

Jumlah  25 100  
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Berdasarkan Tabel 4.2 menunjukkan bahwa persentase 

hasil pretest kemampuan pemecahan masalah siswa kelas 

eksperimen dan Kelas kontrol, semua siswa masuk pada kategori 

rendah. Hasil ini menunjukkan bahwa kemampuan pemecahan 

masalah siswa pada kedua kelas baik itu eksperimen maupun kelas 

kontrol memang masih tergolong rendah sehingga perlu diadakan 

perlakuan atau bimbingan. 

Tabel 4.3: Persentase Hasil Posttest Kemampuan Pemecahan 
Masalah Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

 

Rentang Nilai Frekuensi 
Persentase 

(%) 
Kategori 

Kelas eksperimen 

65 -100 10 38,5 Tinggi 
55 - 64 8 30,8 Sedang 
0 - 54 8 30,8 Rendah 

Jumlah  26 100,1  

Kelas kontrol 

65 -100 2 8 Tinggi 
55 - 64 5 20 Sedang 
0 - 54 18 72 Rendah 

Jumlah  25 100  

 

Berdasarkan Tabel 4.3 menunjukkan bahwa persentase 

hasil posttest kemampuan pemecahan masalah siswa kelas 

eksperimen, terdapat 8 siswa atau 30,8%  yang masuk kategori 

rendah, 8 siswa atau 30,8% yang masuk kategori sedang dan 10 

siswa atau 38,5% yang masuk pada kategori tinggi. Sedangkan 

untuk kelas kontrol, terdapat 18 siswa atau 72%  yang masuk 

kategori rendah, 5 siswa atau 20% yang masuk kategori sedang 
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dan 2 siswa atau 8% yang masuk pada kategori tinggi. Ini 

menandakan bahwa persentase kategori tinggi dan sedang hasil 

kemampuan pemecahan masalah siswa pada kelas eksperimen 

lebih tinggi daripada kelas kontrol. 

Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada grafik 

perbandingan antara hasil posttest kemampuan pemecahan 

masalah berikut ini: 

 

Gambar 4.1 Grafik Hasil Posttest Kemampuan Pemecahan  
     Masalah (Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol) 

 
 

2) Deskripsi penilaian hasil kemampuan komunikasi matematis 

kelas eksperimen dan kelas kontrol 

Hasil penelitian yang diperoleh dari pemberian pretest dan 

posttes pada kelas eksperimen untuk mengukur kemampuan 

komunikasi matematis siswa dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.4: Rekapitulasi Hasil Pretest dan Posttest Kemampuan 
Komunikasi Matematis Kelas Eksperimen dan Kelas 
Kontrol 

 

Statistik 
Deskriptif 

Kelas eksperimen Kelas kontrol 

Pretest Posttest Pretest Posttest 

Mean 36,19 67,12 31,96 42,32 

Median 38,50 68 32 41 

Modus 41 82 27 36 

Standar Deviation 11,60 14,14 10,13 17,14 

Variance 134,56 200,03 102,62 293,64 

Minimum 14 45 14 14 

Maximum 64 95 55 73 

Sum 941 1745 799 1058 

Sumber : Pengolahan data dengan SPSS Versi. 15.0 
 

Berikut merupakan persentase kriteria pencapaian hasil 

pretest kemampuan komunikasi matematis kelas eksperimen pada 

tabel 4.5: 

Tabel 4.5: Persentase Hasil Pretest Kemampuan Komunikasi 
Matematis Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

 

Rentang Nilai Frekuensi 
Persentase 

(%) 
Kategori 

Kelas eksperimen 

65 -100 0 0 Tinggi 
55 - 64 2 8 Sedang 
0 - 54 24 92 Rendah 

Jumlah  26 100 
 

Kelas kontrol 

65 -100 0 0 Tinggi 
55 - 64 2 8 Sedang 
0 - 54 23 92 Rendah 

Jumlah  25 100 
 

 

Berdasarkan data Tabel 4.5 di atas diperoleh hasil 24 siswa 

atau 92% yang masuk kategori rendah, 2 siswa atau 8% yang 
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masuk kategori sedang, sementara yang masuk kategori tinggi, 

tidak ada sama sekali. Begitu pula dengan kelas kontrol, diperoleh 

hasil 23 siswa atau 92% yang berkategori rendah, 2 siswa atau 8% 

yang berkategori sedang, dan yang masuk kategori tinggi tidak ada 

sama sekali. Ini membuktikan bahwa kemampuan siswa kelas V 

baik kelas eksperimen, maupun kelas kontrol ini masih kurang 

dalam menggunakan kemampuan komunikasi matematisnya 

secara tertulis, dimana kemampuan ini berguna untuk siswa dalam 

menyelesaikan masalah sehari-hari mereka. 

Tabel 4.6: Persentase Hasil Posttest Kemampuan Komunikasi   
  Matematis Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 
 

Rentang Nilai Frekuensi 
Persentase 

(%) 
Kategori 

Kelas eksperimen 

65 -100 14 54 Tinggi 
55 - 64 7 27 Sedang 
0 - 54 5 19 Rendah 

Jumlah  26 100 
 

Kelas kontrol 

65 -100 3 12 Tinggi 
55 - 64 4 16 Sedang 
0 - 54 18 72 Rendah 

Jumlah  25 100 
 

 

Berdasarkan data Tabel 4.6 di atas diperoleh hasil 14 siswa 

atau 54% yang masuk kategori tinggi, 7 siswa atau 27% berada 

kategori sedang, dan untuk kategori rendah 5 siswa atau 19% pada 

kategori rendah. Ini menandakan bahwa persentase kategori tinggi 

dan sedang hasil kemampuan komunikasi matematis siswa di kelas 
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eksperimen lebih tinggi dibanding kelas kontrol. Untuk lebih 

jelasnya, dapat dilihat pada grafik perbandingan hasil posttest 

kemampuan komunikasi matematis siswa kelas eksperimen dan 

kelas kontrol  berikut ini: 

 

Gambar 4.2 Grafik Hasil Posttest Kemampuan Komunikasi  
   Matematis (Kelas Eksperimen) 

 
 

d. Analisis Statistik Inferensial 

1) Uji Normalitas  

a) Uji normalitas kemampuan pemecahan masalah. 

Hasil uji normalitas kemampuan pemecahan masalah pada 

kelas eksperimen dan kelas kontrol mengacu pada uji 

normalitas Kolmogorov Smirnov dapat dilihat sekaligus pada 

tabel 4.7 berikut : 
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Tabel 4.7: Hasil Uji Normalitas Kemampuan Pemecahan  
                 Masalah Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Tests of Normality 

  Kelas Kolmogorov-Smirnov(a) 

    Statistic df Sig. 

Kemampuan 
Pemecahan 
Masalah 
  
  

Pretest Eksperimen ,133 26 ,200(*) 

Posttest Eksperimen ,108 26 ,200(*) 

Pretest Kontrol ,173 25 ,052 
Posttest Kontrol ,133 25 ,200(*) 

*  This is a lower bound of the true significance. 
a  Lilliefors Significance Correction 

 

Berdasarkan hasil uji normalitas Kolmogorov Smirnov 

melalui aplikasi program SPSS versi 15.0 di atas, dapat 

ditunjukkan bahwa nilai sig. untuk pretest dan posttest 

kemampuan pemecahan masalah kelas eksperimen dan kelas 

kontrol berdistribusi normal karena nilai yang diperoleh lebih 

besar dari taraf signifikan α=0.05 (sig. > 0.05). 

b) Uji normalitas kemampuan komunikasi matematis 

Hasil uji normalitas kemampuan komunikasi matematis pada 

kelas eksperimen dan kelas kontrol juga dapat dilihat 

sekaligus pada tabel 4.8 berikut : 
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Tabel 4.8: Hasil Uji Normalitas Kemampuan Komunikasi    
    Matematis Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

 
 Tests of Normality 
 

  Kelas Kolmogorov-Smirnov(a) 

    Statistic df Sig. 

Kemampuan 
Komunikasi 
Matematis 
  
  
  

Pretest Kelas 
Eksperimen ,161 26 ,082 

Posttest Kelas 
Eksperimen ,142 26 ,188 

Pretest Kelas Kontrol ,168 25 ,068 

Posttest Kelas Kontrol ,160 25 ,096 

a  Lilliefors Significance Correction 
 
 

Berdasarkan hasil uji normalitas Kolmogorov Smirnov 

keluaran program SPSS versi 15.0 di atas, dapat ditunjukkan 

bahwa nilai sig. untuk pretest dan Posttest kelas eksperimen dan 

kelas kontrol menunjukkan nilai yang diperoleh lebih besar dari 

taraf signifikan α=0.05 (sig. > 0.05), sehingga dapat disimpulkan 

bahwa nilai pretest dan Posttest kemampuan komunikasi 

matematis kelas eksperimen dan kelas kontrol terdistribusi 

normal. 

 
2) Uji Homogenitas 

a) Uji homogenitas kemampuan pemecahan masalah kelas 

eksperimen dan kelas kontrol 

Hasil uji homogenitas kemampuan pemecahan masalah 

pada kelas eksperimen dan kelas kontrol dapat dilihat 

sekaligus pada tabel 4.9 berikut ini: 
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Tabel 4.9: Hasil Uji Homogenitas Kemampuan Pemecahan 
Masalah Kelas Eksperimen dan Kelas 
Kontrol  

 Test of Homogeneity of Variance 
 

    
Levene 
Statistic df1 df2 Sig. 

Kemampuan 
Pemecahan 
Masalah 

Based on Mean 1,889 3 98 ,137 

Based on Median 2,028 3 98 ,115 

Based on Median and 
with adjusted df 2,028 3 93,664 ,115 

Based on trimmed 
mean 

2,051 3 98 ,112 

 
 

Berdasarkan uji Levene Statistic pada tabel 4.9 di atas, 

diperoleh nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05 untuk semua 

tes pada kedua kelas sehingga dapat disimpulkan bahwa 

data kemampuan pemecahan masalah pada kelas kontrol 

dan kelas eksperimen berasal dari populasi yang homogen. 

b) Kemampuan Komunikasi Matematis Kelas Eksperimen dan 

Kelas Kontrol 

Tabel 4.10: Hasil Uji Homogenitas Kemampuan 
Komunikasi Matematis Kelas          
Eksperimen dan Kelas Kontrol 

 
 Test of Homogeneity of Variance 
 

    
Levene 
Statistic df1 df2 Sig. 

Kemampuan 
Komunikasi 
Matematis 
  
  
  

Based on Mean 1,921 3 98 ,131 

Based on Median 1,552 3 98 ,206 

Based on Median and 
with adjusted df 1,552 3 95,417 ,206 

Based on trimmed mean 1,879 3 98 ,138 

 

 
Berdasarkan uji Levene Statistic pada tabel 4.10 di atas, 

diperoleh signifikansi lebih besar dari 0.05, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa data kemampuan komunikasi matematis 
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pada kelas eksperimen dan kelas kontrol berasal dari 

populasi yang homogen. 

 
3. Pengujian hipotesis 

1) Terdapat Pengaruh Pendekatan pembelajaran matematika 

realistik Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah  (Uji T 

Independent) 

Tabel 4.11: Pengaruh Pendekatan pembelajaran 
matematika realistik Terhadap Kemampuan 
Pemecahan Masalah 

 
Independent Samples Test 

 
 
Berdasarkan tabel 4.11 uji t (Independent Sample T-Test) 

di atas, diperoleh sig. (2-tailed) sebesar 0.000. Nilai signifikansi 

ini lebih kecil dari 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

terdapat pengaruh pendekatan pembelajaran matematika 

realistik terhadap kemampuan pemecahan masalah. 

2) Terdapat Pengaruh Pendekatan pembelajaran matematika 

realistik Terhadap Kemampuan Komunikasi Matematis (Uji T 

Independent) 

Tabel 4.12: Pengaruh Pendekatan pembelajaran 
matematika realistik Terhadap Kemampuan 
Komunikasi Matematis 

 

   

Levene's Test 
for Equality of 

Variances 
t-test for Equality of Means 

    F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

    Lower Upper Lower Upper Lower 
Kemampuan 
Pemecahan 
Masalah 

Equal variances 
assumed ,079 ,780 4,039 49 ,000 

  Equal variances 
not assumed     4,029 47,881 ,000 
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Independent Samples Test 

 

  

 

Berdasarkan tabel 4.12 uji t (Independent Sample T-Test) di 

atas, diperoleh sig. (2-tailed) lebih kecil dari 0.05, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh pendekatan 

pembelajaran matematika realistik terhadap kemampuan 

komunikasi matematis.  

3) Terdapat Pengaruh Pendekatan pembelajaran matematika 

realistik Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah dan 

Kemampuan Komunikasi Matematis (Uji Manova) 

Tabel 4.13: Pengaruh Pendekatan pembelajaran 
matematika realistik Terhadap Kemampuan 
Pemecahan Masalah dan Komunikasi Matematis 

 Tests of Between-Subjects Effects 

   

Levene's Test 
for Equality of 

Variances 
t-test for Equality of Means 

    F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

    Lower Upper Lower Upper Lower 
Kemampuan 
Komunikasi 
Matematis 

Equal variances 
assumed ,555 ,460 5,645 49 ,000 

  Equal variances 
not assumed     5,624 46,560 ,000 

Source Dependent Variable 

Type III 
Sum of 

Squares df 
Mean 

Square F Sig. 

Corrected 
Model 

Kemampuan 
Pemecahan Masalah 3040,772(a) 1 3040,772 16,310 ,000 

  Kemampuan 
Komunikasi Matematis 7835,828(b) 1 7835,828 31,869 ,000 

Intercept Kemampuan 
Pemecahan Masalah 149337,243 1 149337,243 801,009 ,000 

  Kemampuan 
Komunikasi Matematis 152636,612 1 152636,612 620,778 ,000 

Kelas Kemampuan 
Pemecahan Masalah 3040,772 1 3040,772 16,310 ,000 

  Kemampuan 
Komunikasi Matematis 7835,828 1 7835,828 31,869 ,000 

Error Kemampuan 
Pemecahan Masalah 9135,385 49 186,436     
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a  R Squared = ,250 (Adjusted R Squared = ,234) 
b  R Squared = ,394 (Adjusted R Squared = ,382) 

 

 
Berdasarkan uji manova pada tabel 4.13 di atas, diperoleh 

signifikansi sebesar 0.000. Nilai signifikansi ini lebih kecil dari 

0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh 

pendekatan pembelajaran matematika realistik terhadap 

kemampuan pemecahan masalah dan kemampuan komunikasi 

matematis siswa secara simultan. 

 
B. Pembahasan Hasil Penelitian 

Berikut ini akan dibahas hasil penelitian mengenai pengaruh 

pendekatan pembelajaran matematika realistik terhadap kemampuan 

pemecahan masalah dan komunikasi matematis siswa kelas V SD di 

Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru: 

1. Pengaruh PMR terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa 

Secara deskriptif hasil penelitian yang berkaitan dengan 

peningkatan kemampuan pemecahan masalah peserta didik yang 

diberikan perlakuan pendekatan pembelajaran matematika realistik 

dengan peserta didik yang tidak diberikan perlakuan dengan 

  Kemampuan 
Komunikasi Matematis 12048,094 49 245,879     

Total Kemampuan 
Pemecahan Masalah 162408,000 51       

  Kemampuan 
Komunikasi Matematis 173939,000 51       

Corrected 
Total 

Kemampuan 
Pemecahan Masalah 12176,157 50       

  Kemampuan 
Komunikasi Matematis 19883,922 50       
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pendekatan pembelajaran matematika realistik dapat dilihat pada 

tabel 4.1. Berdasarkan tabel tersebut, nilai rata-rata pada kemampuan 

pemecahan masalah yang diperoleh siswa pada kelas eksperimen 

61,85 lebih tinggi dibanding nilai rata-rata yang diperoleh peserta didik 

pada kelas kontrol 46,40. 

Selanjutnya dilakukan uji hipotesis dengan menggunakan 

independent sample t-test melalui aplikasi SPSS. Berdasarkan uji 

yang telah dilakukan diperoleh nilai sig. (2-tailed) sebesar 0.000, nilai 

tersebut lebih kecil dari 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

terdapat pengaruh pendekatan pembelajaran matematika realistik 

terhadap kemampuan pemecahan masalah.  

Tahapan yang dilakukan dalam pendidikan matematika 

realistik,  diawali  dengan  penyajian  masalah kontekstual,  memberi  

kesempatan kepada peserta didik untuk memahami masalah  

kontekstual secara  individu  atau  kelompok. Guru memberikan 

petunjuk/arahan tentang langkah-langkah pemecahan masalah  

masalah. Kemudian siswa diminta untuk menyelesaikan masalah 

kontekstual yang telah disajikan dengan cara/strategi mereka sesuai 

langkah-langkah pemecahan masalah yang telah dijelaskan 

sebelumnya dengan cara berkelompok. Hal  ini  dilakukan  dengan  

tujuan  membandingkan dan mendiskusikan jawaban dari soal cerita 

yang disajikan. Dalam melakukan diskusi kelompok, peserta didik 

saling mendiskusikan masalah dan mencoba menyelesaikan masalah 
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soal cerita dengan menggunakan pengetahuan yang telah diperoleh. 

Setelah itu, siswa diminta untuk mempresentasikan di papan tulis. 

Langkah-langkah pembelajaran pada pendekatan PMR 

memberi pengaruh yang  signifikan  terhadap  kemampuan  

pemecahan  masalah  matematis  siswa. Hal ini dapat dilihat pada 

langkah-langkah kemampuan pemecahan masalah matematis yang 

dikemukakan dalam oleh Zarkasyi dalam Rahmayani yakni : 1) 

memahami    masalah, 2) menyusun rencana/strategi penyelesaian, 

3) melaksanakan rencana penyelesaian masalah    dan 4) Memeriksa 

kembali  proses dan hasil kemudian menuliskan kesimpulan jawaban 

sesuai dengan apa yang ditanyakan. 

Karakteristik dalam pendidikan khususnya mata pelajaran 

matematika realistik ialah sebuah pembelajaran yang mengharuskan 

siswa berperan aktif atau sebagai tokoh utama dalam sebuah 

pembelajaran serta guru berperan sebagai fasilitator dan pembimbing 

siswa.  

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitriani 

dan Maulana (2016) dengan hasil menyatakan bahwa terdapat 

perbedaan pengaruh pendekatan pembelajaran matematika realistik 

dan pendekatan konvensional terhadap kemampuan pemahaman dan 

pemecahan masalah matematis siswa. Rata-rata nilai yang diperoleh 

kelas eksperimen lebih besar daripada kels kontrol yaitu sebesar 

70,03 dan 60,06.  
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Sarbiyono (2016) dengan hasil penelitian yang menunjukkan 

bahwa bahwa rata-rata skor kelas ekperimen = 10,15 lebih tinggi dari 

pada kelas kontrol = 8,85. Hal ini menunjukkan adanya sikap positif 

siswa terhadap kemampuan pemecahan masalah dan pembelajaran 

matematika realistik. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka 

dapat dikatakan bahwa pendekatan pembelajaran matematika 

realistik mempunyai pengaruh signifikan terhadap kemampuan 

pemecahan masalah matematika. Sehingga hipotesis yang 

menyatakan bahwa terdapat pengaruh pendekatan pembelajaran 

matematika realistik terhadap kemampuan pemecahan masalah 

peserta didik kelas V Sekolah Dasar di kecamatan Tanete Rilau 

Kabupaten Barru telah terbukti kebenarannya. 

2. Pengaruh PMR terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa 

Secara deskriptif hasil penelitian yang berkenaan dengan 

peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa yang diajar 

dengan pendekatan pembelajaran matematika realistik dengan siswa 

yang tidak diajar dengan pendekatan pembelajaran matematika 

realistik dapat dilihat pada Tabel 4.4 Berdasarkan tabel tersebut rata-

rata nilai Posttest yang diperoleh peserta didik pada kelas eksperimen 

sebesar 67,12, sedangkan rata-rata nilai Posttest untuk kelas kontrol 

diperoleh nilai sebesar 42,32. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata 

nilai Posttest pada kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan dengan 
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rata-rata nilai Posttest kelas kontrol, artinya kemampuan komunikasi 

matematis kelas eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol.  

Selanjutnya dilakukan uji hipotesis dengan menggunakan uji 

independent samples t test melalui aplikasi SPSS versi 15.0. 

Berdasarkan uji yang telah dilakukan diperoleh nilai signifikan sebesar 

0,000, nilai tersebut lebih kecil dari 0.05, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa terdapat pengaruh pendekatan pembelajaran matematika 

realistik.  

Pentingnya komunikasi matematis, karena komunikasi 

matematis merupakan alat untuk mempelajari pengetahuan 

matematika dan memahami masalah matematika. Sebagaimana 

dinyatakan dalam NCTM (2000) yang dikutip oleh Tiun et al., 

komunikasi matematis adalah kemampuan siswa untuk mengatur 

dan menggabungkan pemikiran matematis dalam bentuk 

komunikasi; kemampuan siswa untuk mengkomunikasikan logika 

berpikir matematis secara jelas kepada teman, guru dan orang lain; 

siswa menganalisis dan menguji kemampuan berpikir dan strategi 

matematis orang lain, dan kemampuan siswa dalam menggunakan 

bahasa matematis untuk mengungkapkan gagasan matematis 

dengan baik.  

Ciri utama dari pendekatan ini adalah berorientasi pada siswa, 

dan matematika merupakan aktivitas manusia yang harus 

dihubungkan dengan kehidupan nyata. Oleh karena itu, prinsip 
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utama PMR adalah siswa harus berpartisipasi aktif dalam proses 

pembelajaran. Dalam pembelajaran semacam ini, siswa memiliki 

kesempatan untuk membangun pengetahuan, memahami dan 

mengungkapkan ide-ide mereka. Hal ini tentu berpengaruh pada 

kemampuan komunikasi matematis siswa.  

Konsep matematika abstrak menuntut guru untuk 

mentransformasikan siswa menjadi hal-hal yang nyata dan dapat 

dibayangkan karena berkaitan dengan lingkungan sekitar atau 

kehidupan sehari-hari siswa. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sehingga 

diperoleh hasil bahwa pembelajaran dengan pendekatan 

pembelajaran matematika realistik berpengaruh terhadap 

kemampuan komunikasi matematis siswa kelas V Sekolah Dasar di 

Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. Hal tersebut sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Hana Handayani (2019) 

dengan hasil menyatakan bahwa rata-rata nilai tes akhir kelas 

eksperimen = 81,72 dan kelas kontrol = 71,55. Hal ini menandakan 

bahwa komunikasi matematis menggunakan pendekatan Pendidikan 

Matematika Realistik (PMR) lebih berpengaruh pada kelas 

eksperimen dari pada kelas kontrol yang menggunakan metode 

pembelajaran konvensional. 

Hal tersebut juga bersesuaian dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Choridah dalam (Nurhasanah, 2019) yang 
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mengemukakan bahwa kemampuan komunikasi matematis sangat 

penting untuk dimunculkan agar peserta didik terlibat aktif dalam 

pembelajaran dan menghilangkan kesan matematika merupakan 

pelajaran yang sulit dan menakutkan. Kemampuan komunikasi 

matematis merupakan kemampuan yang selalu digunakan dalam 

menyelesaikan permasalahan matematika, mulai dengan menuliskan 

soal cerita menjadi bentuk simbol-simbol atau gambar. Pentingnya 

komunikasi matematis juga sejalan dengan penelitian yang sudah 

dilaksanakan oleh Septiani dalam Nurhasanah (2019) yang 

menyatakan bahwa kemampuan komunikasi matematis memiliki 

peran yang sangat penting dalam pembelajaran matematika karena 

memuat kemampuan dalam menuliskan penyelesaian secara 

sistematis dan urut. Jadi dapat disimpulkan bahwa kegiatan diskusi 

antara siswa dengan siswa, maupun guru dengan siswa sangat 

diperlukan untuk meningkatkan komunikasi matematis. 

3. Pendekatan pembelajaran matematika realistik Terhadap 

Kemampuan Pemecahan Masalah dan Kemampuan komunikasi 

matematis siswa  

Pengaruh pendekatan pembelajaran matematika realistik 

terhadap kemampuan pemecahan masalah dan kemampuan berpikir 

kreatif secara simultan dapat dilihat dari hasil uji manova pada tabel 

4.14 multivariate test dengan nilai signifikan 0,000, dimana 0,000 < 

0,05 sesuai kriteria bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Maka terdapat 
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pengaruh yang signifikan Pendekatan pembelajaran matematika 

realistik (PMR) terhadap kemampuan pemecahan masalah dan 

kemampuan komunikasi matematis peserta didik kelas V Sekolah 

Dasar di Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru.  

Pendekatan Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) adalah 

suatu pendekatan yang menempatkan realitas dan pengalaman siswa 

sebagai titik awal pembelajaran dimana siswa diberi kesempatan 

untuk mengkonstruksi sendiri pengetahuan matematika formalnya 

melalui masalah-masalah realitas yang ada. Pendekatan 

pembelajaran matematika realistik dipilih karena pendekatan ini akan 

membimbing siswa untuk menemukan konsep sendiri sesuai dengan 

situasi yang sebenarnya, dan konteks yang disajikan berkaitan 

dengan konsep lain, sehingga diharapkan siswa memahami konsep 

secara utuh, termasuk penerapannya. 

Dari hasil penelitian sudah terbukti bahwa betul ada pengaruh 

pendekatan PMR terhadap kemampuan pemecahan masalah dan 

komunikasi matematis siswa khusunya pada kelas V SD di 

Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. 
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  BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada Kelas V 

Sekolah Dasar di Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru dengan 

menggunakan pendekatan pembelajaran matematika realistik. 

1. Berdasarkan tabel 4.11 uji t (Independent Sample T-Test) pada 

halaman 72, diperoleh nilai sig. (2-tailed) sebesar 0.000. Nilai 

signifikansi ini lebih kecil dari 0.05, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa terdapat pengaruh pendekatan pembelajaran matematika 

realistik terhadap kemampuan pemecahan siswa kelas V SD di 

Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru.  

2. Berdasarkan tabel 4.12 uji t (Independent Sample T-Test) pada 

halaman 73, diperoleh nilai sig. (2-tailed) 0,000 lebih kecil dari 0.05, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh pendekatan 

pembelajaran matematika realistik terhadap kemampuan 

komunikasi siswa kelas V SD di Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten 

Barru.  

3. Berdasarkan uji manova pada tabel 4.13 pada halaman 73, diperoleh 

nilai signifikansi sebesar 0.000 lebih kecil dari 0.05, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh pendekatan 
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pembelajaran matematika realistik terhadap kemampuan 

pemecahan masalah dan kemampuan komunikasi matematis siswa 

kelas V SD di Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. 

 
 

B. Saran 

Berdasarkan hasil pembahasan dan simpulan yang diperoleh 

dari penelitian ini, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut : 

1. Bagi peneliti selanjutnya, dapat dijadikan sebagai referensi 

(penelitian yang relevan) pada penelitian yang sejenis. 



81 
 

 
 

2. Bagi kepala sekolah, diharapkan dapat membuat suatu kebijakan 

perlunya seorang guru untuk menerapkan pendekatan 

pembelajaran matematika realistik dalam pembelajaran 

matematika sehingga siswa memiliki kemampuan pemecahan 

masalah dan komunikasi matematis yang baik. 

3. Bagi guru, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu 

bahan acuan dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran di 

lingkungan SD dan di lembaga pendidikan lain pada umumnya.  
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Lampiran 1: Klasifikasi Data Populasi penelitian 

 

No. Nama Sekolah Kelas 
Jumlah 

siswa 
Keterangan 

Akreditasi A    

1 UPTD SD Negeri 35 Barru V 15  

2 UPTD SD Negeri 38 Barru V 14  

3 UPTD SD Negeri 41 Barru V 19  

4 UPTD SD Negeri 46 Barru V 12  

5 UPTD SD Negeri 47 Barru V 24  

6 UPTD SD Negeri 51 Barru V 11  

7 UPTD SD Negeri 56 Barru V 17  

Akreditasi B    

1 UPTD SD Negeri 36 Barru V 11  

2 UPTD SD Negeri 39 Barru V 9  

3 UPTD SD Negeri 40 Barru V 20  

4 UPTD SD Negeri 42 Barru V 17  

5 UPTD SD Negeri 43 Barru V 7  

6 UPTD SD Negeri 44 Barru V 25  

7 UPTD SD Negeri 48 Barru V 30  

8 UPTD SD Negeri 49 Barru V 17  

9 UPTD SD Negeri 50 Barru V 19  

10 UPTD SD Negeri 54 Barru V 15  

11 UPTD SD Negeri 56 Barru V 17  

12 UPTD SD Negeri 58 Barru V 5  

13 UPTD SD Negeri 63 Barru V 8  

14 UPTD SD Negeri 64 Barru V 27  

15 UPTD SD Negeri 69 Barru V 12  

Akreditasi C    

1 UPTD SD Negeri 37 Barru V 9  

2 UPTD SD Negeri 45 Barru V 8  

3 UPTD SD Negeri 52 Barru V 5  

4 UPTD SD Negeri 53 Barru V 8  

5 UPTD SD Negeri 57 Barru V 11  

6 UPTD SD Negeri 59 Barru V 10  

7 UPTD SD Negeri 60 Barru V 12  
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No. Nama Sekolah Kelas 
Jumlah 

siswa 
Keterangan 

8 UPTD SD Negeri 61 Barru V 6  

9 UPTD SD Negeri 62 Barru V 9  

10 UPTD SD Negeri 65 Barru V 3  

11 UPTD SD Negeri 66 Barru V 14  

12 UPTD SD Negeri 67 Barru V 13  

13 UPTD SD Negeri 68 Barru V 11  

14 UPTD SD Negeri 70 Barru V 11  

15 UPTD SD Negeri 71 Barru V 5  

Jumlah 239  
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PENGARUH PENDEKATAN PENDIDIKAN MATEMATIKA REALISTIK TERHADAP KEMAMPUAN PEMECAHAN 

MASALAH DAN KOMUNIKASI MATEMATIS SISWA 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. KOMPETENSI INTI (KI) 

❖ Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya.   

❖ Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, 

dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, 

guru, dan tetangga.   

❖ Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati 

(mendengar, melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa 

ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan 

kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di 

sekolah.  

❖ Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, 

sistematis dan logis dalam karya yang estetis, dalam gerakan 

yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang 

mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 

  

Satuan Pendidikan         : UPTD  SD NEGERI 64 BARRU 

Kelas/Semester          : V/ ganjil 

Muatan   Pelajaran              : Matematika 

Materi : Penyelesaian masalah yang berkaitan dengan  

                                               perkalian dan pembagian pecahan  

Alokasi Waktu                    :  3 x 35 menit 

Pertemuan ke   : 1 
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B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN 

KOMPETENSI 

 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.2. Menjelaskan dan melakukan 
perkalian dan pembagian 
pecahan dan desimal 

32.1. Melakukan perkalian dan 

pembagian pecahan dan 

desimal 

4.2. Menyelesaikan masalah 
yang berkaitan dengan perkalian 
dan pembagian pecahan dan 
desimal 

4.2.1. Menyelesaikan masalah yang 
berkaitan dengan perkalian 
pecahan. 

4.2.2.  Menyelesaikan masalah 
yang berkaitan dengan 
pembagian pecahan. 

4.2.3.  Menyelesaikan masalah 
yang berkaitan dengan 
pembagian desimal. 

4.2.4   Menyelesaikan masalah 
yang berkaitan dengan 
perkalian untuk mencari 
persentase. 

 
C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Dengan mengamati contoh dan penjelasan guru, siswa dapat 

menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perkalian pecahan. 

2. Dengan mengamati contoh dan penjelasan guru, siswa dapat 

Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pembagian pecahan. 

3. Dengan mengamati contoh dan penjelasan guru, siswa dapat 

menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pembagian desimal. 

4. Dengan mengamati contoh dan penjelasan guru, siswa dapat 

menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perkalian untuk 

mencari persentase 

 
D. MATERI PEMBELAJARAN 

1. Menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan perkalian 

dan pembagian pecahan dan desimal 

E. STRATEGI DAN METODE PEMBELAJARAN 

1. Pendekatan : PMR 

2. Model Pembelajaran : Problem solving  

3. Metode : pemodelan, diskusi, tanya jawab, dan penugasan 
 

F. MEDIA/ALAT, BAHAN, DAN SUMBER BELAJAR 
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1. Buku Senang Belajar Matematika Kelas V, Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan RI Tahun 2018 

2. Materi power point dan LKPD 

3. Buku, Pulpen, LCD, laptop.  
 

G. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Tahap 
Pembelajaran 

Kegiatan Siswa Alokasi 
Waktu 

Kegiatan Pendahuluan 

Pendahuluan 
(persiapan/orientasi) 

1. Melakukan pembukaan dengan 

salam dan dilanjutkan dengan 

meminta ketua kelas untuk 

membaca doa. 

2. Guru mengecek kesiapan diri 

dengan mengisi lembar 

kehadiran dan memeriksa 

kerapihan pakaian, posisi dan 

tempat duduk disesuaikan 

dengan kegiatan pembelajaran. 

15 menit 

Memberikan 
apersepsi dan 
motivasi 

3. Mengaitkan materi sebelumnya 

dengan materi yang akan 

dipelajari dan dikaitkan dengan 

pengalaman siswa dengan 

melakukan tanya jawab. 

• Siapa yang masih ingat 

dengan materi pecahan? 

• Guru meminta siswa 

memberi contoh pecahan 

dengan gambar. 

• Guru meluruskan jawaban 

siswa jika kurang tepat dalam 

memberi jawaban, kemudian 

bertanya kembali tentang : 

• Bagaimana cara melakukan 

operasi hitung perkalian dan 

pembagian pecahan? 

• Guru menunjuk siswa untuk 

mempraktekkan cara 

mengoperasikan perkalian 

dan pembagian pecahan. 
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• Guru meluruskan jawaban 

siswa jika kurang tepat dalam 

memberi jawaban. 

4. Memberikan gambaran tentang 

manfaat mempelajari pelajaran 

yang akan dipelajari dalam 

kehidupan sehari-hari. 

5. Guru menjelaskan bahwa 

pentingnya siswa memiliki 

kemampuan pemecahan 

masalah dalam menyelesaikan 

masalah sehari-hari. (Motivasi) 

Menyampaikan 
tujuan dan skenario 
pembelajaran 

6. Guru menjelaskan tujuan 

pembelajaran kepada siswa 

tentang menyelesaikan 

permasalahan sehari-hari 

tentang perkalian dan 

pembagian pecahan. 

7. Guru menyampaikan skenario 

pembelajaran. 

Kegiatan Inti 

Sintaks PMR : 
1. Memahami 

masalah 

kontekstual 

1. Guru menyajikan masalah 

kontekstual yang berkaitan 

dengan pecahan melalui layar 

LCD dan siswa diminta untuk 

memahami permasalahan 

tersebut. 

2. Siswa dibimbing untuk 

memahami masalah 

kontekstual tersebut. (apa yang 

diketahui dan apa yang 

ditanyakan) 

65 menit 

2. Menjelaskan 

masalah 

kontekstual 

3. Guru menjelaskan situasi dan 

kondisi soal dengan 

memberikan petunjuk/arahan 

terhadap bagian-bagian 

tertentu yang belum dipahami 

siswa. Maksudnya, petunjuk 

diberikan hanya sampai siswa 
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mengerti maksud atau perintah 

soal. 

4. Siswa diberikan arahan tentang 

bagaimana langkah-langkah 

dalam menyelesaikan masalah 

matematis. 

3. Menyelesaikan 

masalah 

kontekstual 

5. Siswa menyelesaikan masalah 

kontekstual dengan cara 

berkelompok dengan 

membagikan LKPD. Sementara 

itu, guru memotivasi siswa 

untuk menyelesaikan masalah 

dengan cara mereka dengan 

memberikan petunjuk atau 

saran. 

4. Membandingkan 

dan 

mendiskusikan 

jawaban 

6. Guru menyediakan waktu dan 

kesempatan pada siswa untuk 

mendiskusikan jawaban dari 

soal cerita secara berkelompok. 

7. Guru menyediakan waktu dan 

kesempatan pada siswa untuk 

mempresentasekan dan 

membandingkan jawaban dari 

kelompok lain. 

5. Menyimpulkan 8. Dari hasil diskusi, siswa 

diarahkan dan dibimbing oleh 

guru untuk menarik kesimpulan 

suatu prosedur dari konsep 

yang ditanyakan dari soal. 

9. Setelah semua kelompok 

tampil mempresentasekan hasil 

diskusinya, maka guru 

menjelaskan kembali untuk 

meluruskan jika ada jawaban 

dari hasil diskusi yang masih 

kurang atau belum tepat cara 

pengerjaannya disertai dengan 

pembuktian jawaban atau 

pengecekan kebenaran 

jawaban. 
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Penutup Guru mengarahkan siswa 
membuat kesimpulan dari hasil 
pekerjaannya 
1. Guru merefleksikan hasil 

pembelajaran tentang langkah-

langkah dalam menyelesaikan 

masalah berdasarkan soal yang 

disajikan. 

2. Siswa dilatih dan dibimbing 

dalam menyelesaikan soal-soal 

cerita yang melibatkan 

perkalian dan pembagian 

pecahan untuk mengukur 

kemampuan pemecahan 

masalah dan komunikasi 

matematis siswa. 

3. Guru mengingatkan agar 

memahami dengan baik 

maksud dari soal (apakah mau 

dikalikan atau mau dibagi) 

untuk menentukan 

strategi/langkah penyelesaian 

masalah. 

4. Guru menyampaikan materi 

pada pertemuan berikutnya dan 

mengucapkan salam penutup. 

25 menit 

 

H. PENILAIAN 

➢ Penilaian Sikap : rasa ingin tahu, teliti, tanggung jawab, Ketertarikan 

kegunaan matematika pada kehidupan 

➢ Penilaian Pengetahuan dan keterampilan: ketepatan jawaban tugas 

siswa 

No Kategori Ya Tidak 

1 Memahami masalah   

2 Merencanakan langkah-
langkah penyelesaian 
masalah 

  

3 Melaksanakan proses 
pencarian solusi 
berdasarkan yang telah 
direncanakan 
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4 Memeriksa kembali solusi 
yang diperoleh dengan 
memberi kesimpulan 
jawaban 

  

 

➢ Teknik Penilaian Diskusi 

Kriteria Sangat Baik 
(4) 

Baik 
(3) 

Cukup 
(2) 

Perlu 
Pendampingan 

(1) 
Mendengarkan Selalu 

mendengarkan  
teman yang 
sedang  
berbicara. 

Mendengarkan  
teman yang  
berbicara,  
namun 
sesekali masih  
perlu  
diingatkan 

Masih perlu 
diingatkan 
untuk  
mendengarkan 
teman yang  
sedang  
berbicara 

Sering 
diingatkan untuk  
mendengarkan  
teman yang  
sedang 
berbicara 
namun tidak  
mengindahkan. 

Komunikasi  
non  
verbal (kontak  
mata, bahasa  
tubuh, postur,  
ekspresi wajah,  
suara) 

Merespon dan  
menerapkan  
komunikasi  
non verbal 
dengan  
tepat. 

Merespon 
dengan  
tepat terhadap  
komunikasi  
non verbal 
yang  
ditunjukkan  
teman 

Sering 
merespon  
kurang tepat  
terhadap 
komunikasi  
non verbal 
yang  
ditunjukkan  
teman 

Membutuhkan 
bantuan dalam 
memahami 
bentuk  
komunikasi  
non verbal yang 
ditunjukkan  
teman. 

Partisipasi  
(menyampaikan  
ide, perasaan,  
pikiran) 

Isi 
pembicaraan  
menginspirasi  
teman. Selalu  
mendukung  
dan  
memimpin  
teman lainnya  
saat diskusi. 

Berbicara dan  
menerangkan  
secara rinci,  
merespon  
sesuai  
dengan topik. 

Berbicara dan  
menerangkan  
secara  
rinci,namun  
terkadang  
merespon  
kurang  
sesuai  
dengan  
topik. 

Jarang 
berbicara  
selama  
proses diksusi  
berlangsung. 
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Penilaian (penskoran) = 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚
 𝑥 10  

Contoh: 

Penilaian (penskoran) = 
2+3+1

12
  =  

6

12
 x 10 =5 

 
 
Barru,  12 Pebruari 2022 

          
Guru pamong kelas V    Peneliti 
  

 
 
 
ADRIANA, S.Pd                          HASRINAH HAFID 
      
 

Mengetahui 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. KOMPETENSI INTI (KI) 

❖ Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya.   

❖ Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, 

dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, 

guru, dan tetangga.   

❖ Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati 

(mendengar, melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa 

ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan 

kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di 

sekolah.  

❖ Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, 

sistematis dan logis dalam karya yang estetis, dalam gerakan 

yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang 

mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 

  

Satuan Pendidikan         : UPTD  SD NEGERI 64 BARRU 

Kelas/Semester          : V/ ganjil 

Muatan   Pelajaran              : Matematika 

Materi : Penyelesaian masalah yang berkaitan dengan  

                                               perkalian dan pembagian pecahan 

Alokasi Waktu                    : 3 x 35 menit 

Pertemuan ke          : 2 
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B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN 

KOMPETENSI 

 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.2. Menjelaskan dan melakukan 
perkalian dan pembagian 
pecahan dan desimal 

32.2. Memahami simbol, model 

dan kalimat matematika  

32.3. Melakukan perkalian dan 

pembagian pecahan dan 

desimal 

4.2. Menyelesaikan masalah 
yang berkaitan dengan perkalian 
dan pembagian pecahan dan 
desimal 

4.2.5. Mengungkapkan kejadian 
sehari-hari dalam bahasa 
atau simbol matematika, dan 
menyusun model 
matematika, kemudian 
melakukan perhitungan atau 
memperoleh solusi yang 
lengkap dan akurat (ekspresi 
matematika). 

4.2.6. Melukiskan atau 
mempresentasikan objek 
nyata, gambar dan diagram 
dalam bentuk ide atau simbol 
matematika. (menggambar) 

4.2.7. Kemampuan untuk 
mengungkapkan kembali 
atau menyimpulkan deskripsi 
dalam bahasa sendiri. 
(menulis) 

 
C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Dengan mengamati contoh dan penjelasan guru, siswa dapat 

mengungkapkan kejadian sehari-hari dalam bahasa atau simbol 

matematika, dan menyusun model matematika, kemudian melakukan 

perhitungan atau memperoleh solusi yang lengkap dan akurat 

(ekspresi matematika). 

2. Dengan mengamati contoh dan penjelasan guru, siswa dapat 

Melukiskan atau mempresentasikan objek nyata, gambar dan 

diagram dalam bentuk ide atau simbol matematika. (menggambar) 

3. Kemampuan untuk mengungkapkan kembali atau menyimpulkan 

deskripsi dalam bahasa sendiri. (menulis). 

 
D. MATERI PEMBELAJARAN 
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1. Menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan perkalian 

dan pembagian pecahan dan decimal secara komunikasi matematis 

E. STRATEGI DAN METODE PEMBELAJARAN 

1. Pendekatan : PMR 

2. Model Pembelajaran : Problem solving  

3. Metode : pemodelan, diskusi, tanya jawab, dan penugasan 
 

I. MEDIA/ALAT, BAHAN, DAN SUMBER BELAJAR 

1. Buku Senang Belajar Matematika Kelas V, Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan RI Tahun 2018 

2. Materi power point dan LKPD 

3. Buku, Pulpen, LCD, laptop.  

J. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Tahap Pembelajaran Kegiatan Siswa Alokasi 
Waktu 

Kegiatan Pendahuluan 

Pendahuluan 
(persiapan/orientasi) 

1. Melakukan pembukaan dengan 

salam dan dilanjutkan dengan 

meminta ketua kelas untuk 

membaca doa. 

2. Guru mengecek kesiapan diri 

dengan mengisi lembar kehadiran 

dan memeriksa kerapihan pakaian, 

posisi dan tempat duduk 

disesuaikan dengan kegiatan 

pembelajaran. 

15 menit 

Memberikan 
apersepsi dan 
motivasi 

3. Mengaitkan materi sebelumnya 

dengan materi yang akan dipelajari 

dan dikaitkan dengan pengalaman 

siswa dengan melakukan tanya 

jawab. 

• Siapa yang masih ingat dengan 

langkah-langkah pemecahan 

masalah? 

• Guru meluruskan jawaban siswa 

jika kurang tepat dalam memberi 

jawaban, kemudian bertanya 

kembali tentang : 

4. Memberikan kembali gambaran 

tentang manfaat mempelajari 
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pelajaran yang akan dipelajari 

dalam kehidupan sehari-hari. 

5. Guru menjelaskan bahwa  

pentingnya siswa memiliki 

kemampuan komunikasi matematis 

dalam menyelesaiakan masalah 

sehari-hari. (Motivasi) 

Menyampaikan tujuan 
dan skenario 
pembelajaran 

6. Guru menjelaskan tujuan 

pembelajaran kepada siswa tentang 

menyelesaikan permasalahan 

sehari-hari tentang perkalian dan 

pembagian pecahan. 

7. Guru menyampaikan skenario 

pembelajaran. 

Kegiatan Inti 

Sintaks PMR : 
1. Memahami 

masalah 

kontekstual 

1. Guru menyajikan masalah 

kontekstual yang berkaitan dengan 

pecahan melalui layar LCD dan 

siswa diminta untuk memahami 

permasalahan tersebut. 

2. Siswa dibimbing untuk 

mengungkapkan masalah-masalah 

kontekstual yang disajikan dalam 

bentuk bahasa atau simbol 

matematika 

65 menit 

2. Menjelaskan 

masalah 

kontekstual 

3. Guru menjelaskan situasi dan 

kondisi soal dengan memberikan 

petunjuk/arahan terhadap bagian-

bagian tertentu yang belum 

dipahami siswa.  

4. Siswa diberikan arahan tentang 

bagaimana menyusun model 

matematika, melukiskan masalah 

soal cerita dalam bentuk gambar. 

3. Menyelesaikan 

masalah 

kontekstual 

5. Siswa menyelesaikan masalah 

kontekstual dengan cara 

berkelompok dengan membagikan 

LKPD. Sementara itu, guru 

memotivasi dan membimbing 

siswa untuk mampu melakukan 
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perhitungan atau memperoleh 

solusi yang lengkap dan akurat. 

6. Siswa dibimbing menuliskan ide 

penyelesaian dalam simbol 

matematika dan mendeskripsikan 

kalimat matematika 

penyelesaiannya 

4. Membandingkan 

dan 

mendiskusikan 

jawaban 

7. Guru menyediakan waktu dan 

kesempatan pada siswa untuk 

mendiskusikan jawaban dari soal 

cerita secara berkelompok. 

8. Guru menyediakan waktu dan 

kesempatan pada siswa untuk 

mempresentasekan dan 

membandingkan jawaban dari 

kelompok lain. 

5. Menyimpulkan 9. Dari hasil diskusi, siswa diarahkan 

dan dibimbing oleh guru untuk 

menarik kesimpulan suatu 

prosedur dari konsep yang 

ditanyakan dari soal. 

10. Setelah semua kelompok tampil 

mempresentasekan hasil 

diskusinya, maka guru 

menjelaskan kembali untuk 

meluruskan jika ada jawaban dari 

hasil diskusi yang masih kurang 

atau belum tepat cara 

pengerjaannya. 

Penutup Guru mengarahkan siswa membuat 
kesimpulan dari hasil pekerjaannya 
1. Guru merefleksikan hasil 

pembelajaran tentang bagaimana 

menyusun model matematika, 

melukiskan masalah soal cerita 

dalam bentuk gambar. 

2. Siswa dilatih dan dibimbing dalam 

menyelesaikan soal-soal cerita yang 

melibatkan perkalian dan 

pembagian pecahan untuk 

25 menit 
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mengukur kemampuan komunikasi 

matematis siswa. 

3. Guru mengingatkan agar memahami 

dengan baik maksud dari soal 

(apakah mau dikalikan atau mau 

dibagi) untuk menuliskan ide 

penyelesaian dalam simbol matematika 

dan mendeskripsikan kalimat 

matematika penyelesaiannya. 

4. Guru menyampaikan bahwa pada 

pertemuan berikutnya akan 

diadakan posttes (tes akhir) untuk 

mengetahui hasil pembelajaran 

siswa 

5. Mengucapkan salam penutup. 

 

K. PENILAIAN 

➢ Penilaian Sikap : rasa ingin tahu, teliti, tanggung jawab, Ketertarikan 

kegunaan matematika pada kehidupan 

➢ Penilaian Pengetahuan dan keterampilan: ketepatan jawaban tugas 

siswa 

No Kategori Ya Tidak 

1 

Mampu untuk mengungkapkan 
kejadian sehari-hari dalam 
bahasa atau simbol 
matematika 

  

2 
Mampu menyusun model 
matematika, 

  

3 
Mampu melakukan 
perhitungan atau memperoleh 
solusi yang lengkap dan akurat 

  

4 
Mampu melukiskan masalah 
soal cerita dalam bentuk 
gambar 

  

5 
Mampu menuliskan ide 
penyelesaian dalam simbol 
matematika 

  

6 
Mampu mendeskripsikan 
kalimat matematika 
penyelesaiannya 

  

7 
Mampu menyimpulkan 
deskripsi hasil jawaban 

  

 

➢ Teknik Penilaian Diskusi 
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Kriteria Sangat Baik 
(4) 

Baik 
(3) 

Cukup 
(2) 

Perlu 
Pendampingan 

(1) 
Mendengarkan Selalu 

mendengarkan  
teman yang 
sedang  
berbicara. 

Mendengarkan  
teman yang  
berbicara,  
namun 
sesekali masih  
perlu  
diingatkan 

Masih perlu 
diingatkan 
untuk  
mendengarkan 
teman yang  
sedang  
berbicara 

Sering 
diingatkan untuk  
mendengarkan  
teman yang  
sedang 
berbicara 
namun tidak  
mengindahkan. 

Komunikasi  
non  
verbal (kontak  
mata, bahasa  
tubuh, postur,  
ekspresi wajah,  
suara) 

Merespon dan  
menerapkan  
komunikasi  
non verbal 
dengan  
tepat. 

Merespon 
dengan  
tepat terhadap  
komunikasi  
non verbal 
yang  
ditunjukkan  
teman 

Sering 
merespon  
kurang tepat  
terhadap 
komunikasi  
non verbal 
yang  
ditunjukkan  
teman 

Membutuhkan 
bantuan dalam 
memahami 
bentuk  
komunikasi  
non verbal yang 
ditunjukkan  
teman. 

Partisipasi  
(menyampaikan  
ide, perasaan,  
pikiran) 

Isi 
pembicaraan  
menginspirasi  
teman. Selalu  
mendukung  
dan  
memimpin  
teman lainnya  
saat diskusi. 

Berbicara dan  
menerangkan  
secara rinci,  
merespon  
sesuai  
dengan topik. 

Berbicara dan  
menerangkan  
secara  
rinci,namun  
terkadang  
merespon  
kurang  
sesuai  
dengan  
topik. 

Jarang 
berbicara  
selama  
proses diksusi  
berlangsung. 
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Penilaian (penskoran) = 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚
 𝑥 10  

Contoh: 

Penilaian (penskoran) = 
2+3+1

12
  =  

6

12
 x 10 =5 

 

 

Barru,  2 Maret 2022 
Guru pamong kelas V    Peneliti 
  

 
 
 
ADRIANA, S.Pd                          HASRINAH HAFID 
      
 

Mengetahui 
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Deskripsi Lembar Validasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

No Butir Penilaian Deskripsi 

Aspek Identitas 

1 Kelengkapan identitas Mata 
Pelajaran 

RPP mencantumkan dengan lengkap 
nama sekolah, mata pelajaran, kelas, 
semester, materi pokok, dan alokasi 
waktu 

2 Kejelasan identitas RPP RPP mencantumkan kompetensi inti, 
kompetensi 
dasar, indikator pencapaian kompetensi, 
tujuan 
pembelajaran, skema 

Aspek Kesesuaian IPK dengan Tujuan Pembelajaran 

3 Kesesuaian rumusan IPK 
dengan KI dan KD 

Rumusan IPK sesuai dengan KI dan KD 

4 Kesesuaian IPK dengan 
tujuan pembelajaran 

Rumusan IPK sesuai dengan tujuan 
pembelajaran yang akan dicapa 

5 Penggunaan kata kerja 
operasional IPK dan tujuan 
pembelajaran 

Penulisan rumusan IPK dan tujuan 
pembelajaran 

Aspek Kesesuaian Cakupan Materi 

6 Kesesuaian materi dengan IPK Materi yang disajikan sesuai dengan 
rumusan IPK yang telah dibuat 

7 Kesesuaian materi dengan 
tujuan pembelajaran 

Materi yang disajikan sesuai deng 

8 Keruntutan materi yang disajikan Materi disajikan dengan runtut sesuai 
kegiatan 
pembelajaran 

Aspek Kesesuaian Metode/Strategi Pembelajaran 

9 Kesesuaian metode 
pembelajaran dengan tujuan 
pembelajaran 

Metode pembelajaran dengan 
pendekatan PMR sesuai dengan tujuan 
pembelajaran 

10 Kesesuaian metode 
pembelajaran dengan 
karakteristik siswa 

Metode pembelajaran dengan 
pendekatan PMR sesuai dengan 
karakteristik siswa 

Aspek Kegiatan Pembelajaran (menggunakan pendekatan PMR) 

11 Membantu siswa memunculkan 
pengetahuan 

Kegiatan awal pembelajaran membantu 
siswa memunculkan pengetahuan 
sebelumnya 
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12 Membantu siswa mengenal dan 
memahami materi baru melalui 
contoh 

Kegiatan inti pembelajaran membantu 
siswa mengenal dan memahami materi 
baru melalui contoh yang diberikan 

13 Membantu siswa mengenal dan 
memahami strategi baru dalam 
menyelesaikan pecahan melalui 
contoh 

Kegiatan inti membantu siswa mengenal 
dan  memahami strategi baru dalam 
menyelesaikan masalah pecahan 
melalui contoh 

14 Membantu siswa memahami 
langkah-langkah penyelesaian 
masalah pecahan yang 
kompleks 
melalui contoh 

Kegiatan Inti membantu siswa 
memahami langkahlangkah 
penyelesaian masalah pecahan yang 
kompleks melalui contoh 

15 Memfasilitasi siswa 
mengembangkan pola pikir kritis 
dan kreatif 

Pembelajaran memfasilitasi siswa 
mengembangkan pola pikir kritis dan 
kreatif karena variasi pasangan contoh-
soal yang diberikan 

16 Mengembangkan kemampuan 
siswa dalam berkomunikasi 
secara matematis 

Kegiatan presentasi hasil penyelesaian 
masalah dapat mengembangkan 
kemampuan siswa dalam berkomunikasi 
secara matematis 

17 Memfasilitasi siswa untuk 
berpartisipasi aktif di dalam 
pembelajaran 

Kegiatan presentasi memfasilitasi siswa 
untuk berpartisipasi aktif di dalam 
pembelajaran 

18 Memfasilitasi siswa untuk 
belajar mandiri 

Kegiatan pembelajaran dengan  
endekatan PMR memberikan 
kesempatan pada siswa untuk belajar 
mandiri 

Penilaian Hasil Belajar 

19 Kesesuaian teknik dan 
instrumen penilaian dengan 
tujuan pemelajaran 

Teknik penilaian dan instrumen 
penilaian sesuai dengan indikator dan 
tujuan pembelajaran yang akan dicapai 

20 Kesesuaian penilaian dengan 
alternatif penyelesaian dan 
rubrik penskoran 

Penilaian sesuai dengan kunci jawaban 
dan rubrik penskoran. 

Aspek Keakuratan Bahasa 

21 Bahasa sesuai dengan EYD Bahasa yang digunakan sesuai dengan 
EYD 

22 Kalimat yang digunakan jelas  Kalimat disusun dengan jelas, 
sederhana, dan tidak 
menimbulkan penafsiran ganda 
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Lampiran 3: Jadwal Pelaksanaan Pembelajaran Kelas 
Eksperimen dan Kelas Kontrol 

 

Hari dan tanggal Materi Sasaran 
Kelas 

Kamis-Jum’at,10-11 

Pebruari 2022 

Koordinasi jadwal dengan guru 

pamong  sekaligus perkenalan 

dengan siswa dan 

pemberitahuan tentang akan 

diadakannya penelitian di kelas 

5 tentang pemecahan masalah 

sehari-hari yang berkautan 

dengan perkalian dan 

pembagian pecahan sambil 

mengingatkan kembali tentang 

operasi perkalian dan 

pembagian pecahan. 

Kelas 

Eksperimen 

(kelompok I 

dan II) 

 

Sabtu,12 Pebruari 2022 Koordinasi jadwal dengan guru 

pamong  sekaligus perkenalan 

dengan siswa dan 

pemberitahuan tentang akan 

diadakannya penelitian di kelas 5 

tentang pemecahan masalah 

sehari-hari yang berkaitan 

dengan perkalian dan 

pembagian pecahan sambil 

mengingatkan kembali tentang 

operasi perkalian dan 

pembagian pecahan. 

Kelas 

kontrol 

(kelompok 

I&II) 

Senin, 14 Pebruari 2022 Pemberian soal pretest Kelas 

Eksperimen 

(kelompok I) 
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Selasa,15 Pebruari 2022 Pelaksanaan pembelajaran 

untuk pertemuan pertama materi 

penyelesaian masalah sehari-

hari yang berkaitan  dengan 

perkalian dan pembagian 

pecahan melalui pendekatan 

PMR oleh peneliti 

Kelas 

Eksperimen 

(kelompok I) 

Rabu, 16 Pebruari 2022 Pemberian soal pretest Kelas 

kontrol 

(kelompok I) 

Kamis, 17 Pebruari 2022 Pemberian soal pretest Kelas 

kontrol 

(kelompok 

II) 

Sabtu, 19 Pebruari 2022 Pemberian soal pretest Kelas 

Eksperimen 

(kelompok 

II) 

Senin, 21 Pebruari 2022 Pelaksanaan pembelajaran 

untuk pertemuan kedua materi 

penyelesaian masalah sehari-

hari yang berkaitan  dengan 

perkalian dan pembagian 

pecahan melalui pendekatan 

PMR oleh peneliti 

Kelas 

Eksperimen 

(kelompok I) 

Rabu, 23 Pebruari 2022 Observasi mengajar di kelas 

kontrol 

Kelas 

kontrol 

Kelompok I 
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Kamis, 24 Pebruari 2022 Observasi mengajar di kelas 

kontrol 

Kelas 

kontrol 

Kelompok II 

Sabtu, 26 Pebruari 2022 Pelaksanaan pembelajaran 

untuk pertemuan pertama materi 

penyelesaian masalah sehari-

hari yang berkaitan  dengan 

perkalian dan pembagian 

pecahan melalui pendekatan 

PMR oleh peneliti 

Kelas 

Eksperimen 

(kelompok 

II) 

Senin, 28 Pebruari 2022 Pelaksanaan posttes Kelas 

Eksperimen 

(kelompok I) 

Rabu, 2 Maret 2022 Pelaksanaan posttes  kelas kontrol 

kelompok I 

Kamis, 3 Maret 2022 Pelaksanaan posttes  kelas kontrol 

kelompok II 

Rabu, 9 Maret 2022 Pelaksanaan pembelajaran 

untuk pertemuan kedua materi 

penyelesaian masalah sehari-

hari yang berkaitan  dengan 

perkalian dan pembagian 

pecahan melalui pendekatan 

PMR oleh peneliti 

Kelas 

Eksperimen 

(kelompok 

II) 

Kamis, 10 Maret 2022 Pelaksanaan posttes  kelas 

eksperimen 

kelompok II 

 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
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(RPP) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L. KOMPETENSI INTI (KI) 

❖ Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya.   

❖ Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, 

dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, 

guru, dan tetangga.   

❖ Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati 

(mendengar, melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa 

ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan 

kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di 

sekolah.  

❖ Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, 

sistematis dan logis dalam karya yang estetis, dalam gerakan 

yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang 

mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 

  

Satuan Pendidikan         : UPTD  SD NEGERI 64 BARRU 

Kelas/Semester          : V/ ganjil 

Muatan   Pelajaran              : Matematika 

Materi : Penyelesaian masalah yang berkaitan dengan  

                                               perkalian dan pembagian pecahan  

Alokasi Waktu                    :  3 x 35 menit 

Pertemuan ke   : 1 
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M. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN 

KOMPETENSI 

 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.2. Menjelaskan dan melakukan 
perkalian dan pembagian 
pecahan dan desimal 

32.4. Melakukan perkalian dan 

pembagian pecahan dan 

desimal 

4.2. Menyelesaikan masalah 
yang berkaitan dengan perkalian 
dan pembagian pecahan dan 
desimal 

4.2.1. Menyelesaikan masalah yang 
berkaitan dengan perkalian 
pecahan. 

4.2.2.  Menyelesaikan masalah 
yang berkaitan dengan 
pembagian pecahan. 

4.2.3.  Menyelesaikan masalah 
yang berkaitan dengan 
pembagian desimal. 

4.2.4   Menyelesaikan masalah 
yang berkaitan dengan 
perkalian untuk mencari 
persentase. 

 
N. TUJUAN PEMBELAJARAN 

5. Dengan mengamati contoh dan penjelasan guru, siswa dapat 

menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perkalian pecahan. 

6. Dengan mengamati contoh dan penjelasan guru, siswa dapat 

Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pembagian pecahan. 

7. Dengan mengamati contoh dan penjelasan guru, siswa dapat 

menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pembagian desimal. 

8. Dengan mengamati contoh dan penjelasan guru, siswa dapat 

menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perkalian untuk 

mencari persentase 

 
O. MATERI PEMBELAJARAN 

2. Menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan perkalian 

dan pembagian pecahan dan desimal 

P. STRATEGI DAN METODE PEMBELAJARAN 

4. Pendekatan : PMR 

5. Model Pembelajaran : Problem solving  

6. Metode : pemodelan, diskusi, tanya jawab, dan penugasan 
 

Q. MEDIA/ALAT, BAHAN, DAN SUMBER BELAJAR 
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4. Buku Senang Belajar Matematika Kelas V, Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan RI Tahun 2018 

5. Materi power point dan LKPD 

6. Buku, Pulpen, LCD, laptop.  
 

R. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Tahap Pembelajaran Kegiatan Siswa Alokasi 
Waktu 

Kegiatan Pendahuluan 

Pendahuluan 
(persiapan/orientasi) 

8. Melakukan pembukaan 

dengan salam dan dilanjutkan 

dengan meminta ketua kelas 

untuk membaca doa. 

9. Guru mengecek kesiapan diri 

dengan mengisi lembar 

kehadiran dan memeriksa 

kerapihan pakaian, posisi dan 

tempat duduk disesuaikan 

dengan kegiatan 

pembelajaran. 

15 menit 

Memberikan 
apersepsi dan 
motivasi 

10. Mengaitkan materi 

sebelumnya dengan materi 

yang akan dipelajari dan 

dikaitkan dengan pengalaman 

siswa dengan melakukan 

tanya jawab. 

• Siapa yang masih ingat 

dengan materi pecahan? 

• Guru meminta siswa 

memberi contoh pecahan 

dengan gambar. 

• Guru meluruskan jawaban 

siswa jika kurang tepat 

dalam memberi jawaban, 

kemudian bertanya kembali 

tentang : 

• Bagaimana cara melakukan 

operasi hitung perkalian 

dan pembagian pecahan? 
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• Guru menunjuk siswa untuk 

mempraktekkan cara 

mengoperasikan perkalian 

dan pembagian pecahan. 

• Guru meluruskan jawaban 

siswa jika kurang tepat 

dalam memberi jawaban. 

11. Memberikan gambaran 

tentang manfaat mempelajari 

pelajaran yang akan dipelajari 

dalam kehidupan sehari-hari. 

12. Guru menjelaskan bahwa 

pentingnya siswa memiliki 

kemampuan pemecahan 

masalah dalam menyelesaikan 

masalah sehari-hari. 

(Motivasi) 

Menyampaikan tujuan 
dan skenario 
pembelajaran 

13. Guru menjelaskan tujuan 

pembelajaran kepada siswa 

tentang menyelesaikan 

permasalahan sehari-hari 

tentang perkalian dan 

pembagian pecahan. 

14. Guru menyampaikan skenario 

pembelajaran. 

Kegiatan Inti 

Sintaks PMR : 
6. Memahami 

masalah 

kontekstual 

10. Guru menyajikan masalah 

kontekstual yang berkaitan 

dengan pecahan melalui layar 

LCD dan siswa diminta untuk 

memahami permasalahan 

tersebut. 

11. Siswa dibimbing untuk 

memahami masalah 

kontekstual tersebut. (apa 

yang diketahui dan apa yang 

ditanyakan) 

65 menit 
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7. Menjelaskan 

masalah 

kontekstual 

12. Guru menjelaskan situasi 

dan kondisi soal dengan 

memberikan petunjuk/arahan 

terhadap bagian-bagian 

tertentu yang belum dipahami 

siswa. Maksudnya, petunjuk 

diberikan hanya sampai siswa 

mengerti maksud atau 

perintah soal. 

13. Siswa diberikan arahan 

tentang bagaimana langkah-

langkah dalam 

menyelesaikan masalah 

matematis. 

8. Menyelesaikan 

masalah 

kontekstual 

14. Siswa menyelesaikan 

masalah kontekstual dengan 

cara berkelompok dengan 

membagikan LKPD. 

Sementara itu, guru 

memotivasi siswa untuk 

menyelesaikan masalah 

dengan cara mereka dengan 

memberikan petunjuk atau 

saran. 

9. Membandingkan 

dan 

mendiskusikan 

jawaban 

15. Guru menyediakan waktu 

dan kesempatan pada siswa 

untuk mendiskusikan jawaban 

dari soal cerita secara 

berkelompok. 

16. Guru menyediakan waktu 

dan kesempatan pada siswa 

untuk mempresentasekan 

dan membandingkan jawaban 

dari kelompok lain. 

10. Menyimpulkan 17. Dari hasil diskusi, siswa 

diarahkan dan dibimbing oleh 

guru untuk menarik 

kesimpulan suatu prosedur 

dari konsep yang ditanyakan 

dari soal. 
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18. Setelah semua kelompok 

tampil mempresentasekan 

hasil diskusinya, maka guru 

menjelaskan kembali untuk 

meluruskan jika ada jawaban 

dari hasil diskusi yang masih 

kurang atau belum tepat cara 

pengerjaannya disertai 

dengan pembuktian jawaban 

atau pengecekan kebenaran 

jawaban. 

Penutup Guru mengarahkan siswa 
membuat kesimpulan dari 
hasil pekerjaannya 
5. Guru merefleksikan hasil 

pembelajaran tentang 

langkah-langkah dalam 

menyelesaikan masalah 

berdasarkan soal yang 

disajikan. 

6. Siswa dilatih dan dibimbing 

dalam menyelesaikan soal-

soal cerita yang melibatkan 

perkalian dan pembagian 

pecahan untuk mengukur 

kemampuan pemecahan 

masalah dan komunikasi 

matematis siswa. 

7. Guru mengingatkan agar 

memahami dengan baik 

maksud dari soal (apakah 

mau dikalikan atau mau 

dibagi) untuk menentukan 

strategi/langkah penyelesaian 

masalah. 

8. Guru menyampaikan materi 

pada pertemuan berikutnya 

dan mengucapkan salam 

penutup. 

25 menit 

 

S. PENILAIAN 
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➢ Penilaian Sikap : rasa ingin tahu, teliti, tanggung jawab, Ketertarikan 

kegunaan matematika pada kehidupan 

➢ Penilaian Pengetahuan dan keterampilan: ketepatan jawaban tugas 

siswa 

No Kategori Ya Tidak 

1 Memahami masalah   

2 Merencanakan langkah-
langkah penyelesaian 
masalah 

  

3 Melaksanakan proses 
pencarian solusi 
berdasarkan yang telah 
direncanakan 

  

4 Memeriksa kembali solusi 
yang diperoleh dengan 
memberi kesimpulan 
jawaban 

  

 

➢ Teknik Penilaian Diskusi 

Kriteria Sangat Baik 
(4) 

Baik 
(3) 

Cukup 
(2) 

Perlu 
Pendampingan 

(1) 
Mendengarkan Selalu 

mendengarkan  
teman yang 
sedang  
berbicara. 

Mendengarkan  
teman yang  
berbicara,  
namun 
sesekali masih  
perlu  
diingatkan 

Masih perlu 
diingatkan 
untuk  
mendengarkan 
teman yang  
sedang  
berbicara 

Sering 
diingatkan untuk  
mendengarkan  
teman yang  
sedang 
berbicara 
namun tidak  
mengindahkan. 

Komunikasi  
non  
verbal (kontak  
mata, bahasa  
tubuh, postur,  
ekspresi wajah,  
suara) 

Merespon dan  
menerapkan  
komunikasi  
non verbal 
dengan  
tepat. 

Merespon 
dengan  
tepat terhadap  
komunikasi  
non verbal 
yang  
ditunjukkan  
teman 

Sering 
merespon  
kurang tepat  
terhadap 
komunikasi  
non verbal 
yang  
ditunjukkan  
teman 

Membutuhkan 
bantuan dalam 
memahami 
bentuk  
komunikasi  
non verbal yang 
ditunjukkan  
teman. 

Partisipasi  
(menyampaikan  
ide, perasaan,  
pikiran) 

Isi 
pembicaraan  
menginspirasi  
teman. Selalu  
mendukung  
dan  
memimpin  
teman lainnya  

Berbicara dan  
menerangkan  
secara rinci,  
merespon  
sesuai  
dengan topik. 

Berbicara dan  
menerangkan  
secara  
rinci,namun  
terkadang  
merespon  
kurang  
sesuai  

Jarang 
berbicara  
selama  
proses diksusi  
berlangsung. 
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saat diskusi. dengan  
topik. 

 

Penilaian (penskoran) = 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚
 𝑥 10  

Contoh: 

Penilaian (penskoran) = 
2+3+1

12
  =  

6

12
 x 10 =5 

 

 

Barru,  12 Pebruari 2022 
          

Guru pamong kelas V    Peneliti 
  

 
 
 
ADRIANA, S.Pd                          HASRINAH HAFID 
      
 

Mengetahui 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. KOMPETENSI INTI (KI) 

❖ Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya.   

❖ Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, 

dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, 

guru, dan tetangga.   

❖ Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati 

(mendengar, melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa 

ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan 

kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di 

sekolah.  

❖ Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, 

sistematis dan logis dalam karya yang estetis, dalam gerakan 

yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang 

mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 

  

Satuan Pendidikan         : UPTD  SD NEGERI 64 BARRU 

Kelas/Semester          : V/ ganjil 

Muatan   Pelajaran              : Matematika 

Materi : Penyelesaian masalah yang berkaitan dengan  

                                               perkalian dan pembagian pecahan 

Alokasi Waktu                    : 3 x 35 menit 

Pertemuan ke          : 2 

 



123 
 

 
 

G. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN 

KOMPETENSI 

 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.2. Menjelaskan dan melakukan 
perkalian dan pembagian 
pecahan dan desimal 

32.5. Memahami simbol, model 

dan kalimat matematika  

32.6. Melakukan perkalian dan 

pembagian pecahan dan 

desimal 

4.2. Menyelesaikan masalah 
yang berkaitan dengan perkalian 
dan pembagian pecahan dan 
desimal 

4.2.5. Mengungkapkan kejadian 
sehari-hari dalam bahasa 
atau simbol matematika, dan 
menyusun model 
matematika, kemudian 
melakukan perhitungan atau 
memperoleh solusi yang 
lengkap dan akurat (ekspresi 
matematika). 

4.2.6. Melukiskan atau 
mempresentasikan objek 
nyata, gambar dan diagram 
dalam bentuk ide atau simbol 
matematika. (menggambar) 

4.2.7. Kemampuan untuk 
mengungkapkan kembali 
atau menyimpulkan deskripsi 
dalam bahasa sendiri. 
(menulis) 

 
H. TUJUAN PEMBELAJARAN 

4. Dengan mengamati contoh dan penjelasan guru, siswa dapat 

mengungkapkan kejadian sehari-hari dalam bahasa atau simbol 

matematika, dan menyusun model matematika, kemudian melakukan 

perhitungan atau memperoleh solusi yang lengkap dan akurat 

(ekspresi matematika). 

5. Dengan mengamati contoh dan penjelasan guru, siswa dapat 

Melukiskan atau mempresentasikan objek nyata, gambar dan 

diagram dalam bentuk ide atau simbol matematika. (menggambar) 

6. Kemampuan untuk mengungkapkan kembali atau menyimpulkan 

deskripsi dalam bahasa sendiri. (menulis). 

 
I. MATERI PEMBELAJARAN 
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2. Menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan perkalian 

dan pembagian pecahan dan decimal secara komunikasi matematis 

J. STRATEGI DAN METODE PEMBELAJARAN 

4. Pendekatan : PMR 

5. Model Pembelajaran : Problem solving  

6. Metode : pemodelan, diskusi, tanya jawab, dan penugasan 
 

T. MEDIA/ALAT, BAHAN, DAN SUMBER BELAJAR 

4. Buku Senang Belajar Matematika Kelas V, Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan RI Tahun 2018 

5. Materi power point dan LKPD 

6. Buku, Pulpen, LCD, laptop.  

U. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Tahap Pembelajaran Kegiatan Siswa Alokasi 
Waktu 

Kegiatan Pendahuluan 

Pendahuluan 
(persiapan/orientasi) 

8. Melakukan pembukaan dengan 

salam dan dilanjutkan dengan 

meminta ketua kelas untuk 

membaca doa. 

9. Guru mengecek kesiapan diri 

dengan mengisi lembar kehadiran 

dan memeriksa kerapihan pakaian, 

posisi dan tempat duduk 

disesuaikan dengan kegiatan 

pembelajaran. 

15 menit 

Memberikan 
apersepsi dan 
motivasi 

10. Mengaitkan materi sebelumnya 

dengan materi yang akan dipelajari 

dan dikaitkan dengan pengalaman 

siswa dengan melakukan tanya 

jawab. 

• Siapa yang masih ingat dengan 

langkah-langkah pemecahan 

masalah? 

• Guru meluruskan jawaban siswa 

jika kurang tepat dalam memberi 

jawaban, kemudian bertanya 

kembali tentang : 

11. Memberikan kembali gambaran 

tentang manfaat mempelajari 
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pelajaran yang akan dipelajari 

dalam kehidupan sehari-hari. 

12. Guru menjelaskan bahwa  

pentingnya siswa memiliki 

kemampuan komunikasi matematis 

dalam menyelesaiakan masalah 

sehari-hari. (Motivasi) 

Menyampaikan tujuan 
dan skenario 
pembelajaran 

13. Guru menjelaskan tujuan 

pembelajaran kepada siswa tentang 

menyelesaikan permasalahan 

sehari-hari tentang perkalian dan 

pembagian pecahan. 

14. Guru menyampaikan skenario 

pembelajaran. 

Kegiatan Inti 

Sintaks PMR : 
6. Memahami 

masalah 

kontekstual 

11. Guru menyajikan masalah 

kontekstual yang berkaitan dengan 

pecahan melalui layar LCD dan 

siswa diminta untuk memahami 

permasalahan tersebut. 

12. Siswa dibimbing untuk 

mengungkapkan masalah-masalah 

kontekstual yang disajikan dalam 

bentuk bahasa atau simbol 

matematika 

65 menit 

7. Menjelaskan 

masalah 

kontekstual 

13. Guru menjelaskan situasi dan 

kondisi soal dengan memberikan 

petunjuk/arahan terhadap bagian-

bagian tertentu yang belum 

dipahami siswa.  

14. Siswa diberikan arahan tentang 

bagaimana menyusun model 

matematika, melukiskan masalah 

soal cerita dalam bentuk gambar. 

8. Menyelesaikan 

masalah 

kontekstual 

15. Siswa menyelesaikan masalah 

kontekstual dengan cara 

berkelompok dengan membagikan 

LKPD. Sementara itu, guru 

memotivasi dan membimbing 

siswa untuk mampu melakukan 
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perhitungan atau memperoleh 

solusi yang lengkap dan akurat. 

16. Siswa dibimbing menuliskan ide 

penyelesaian dalam simbol 

matematika dan mendeskripsikan 

kalimat matematika 

penyelesaiannya 

9. Membandingkan 

dan 

mendiskusikan 

jawaban 

17. Guru menyediakan waktu dan 

kesempatan pada siswa untuk 

mendiskusikan jawaban dari soal 

cerita secara berkelompok. 

18. Guru menyediakan waktu dan 

kesempatan pada siswa untuk 

mempresentasekan dan 

membandingkan jawaban dari 

kelompok lain. 

10. Menyimpulkan 19. Dari hasil diskusi, siswa diarahkan 

dan dibimbing oleh guru untuk 

menarik kesimpulan suatu 

prosedur dari konsep yang 

ditanyakan dari soal. 

20. Setelah semua kelompok tampil 

mempresentasekan hasil 

diskusinya, maka guru 

menjelaskan kembali untuk 

meluruskan jika ada jawaban dari 

hasil diskusi yang masih kurang 

atau belum tepat cara 

pengerjaannya. 

Penutup Guru mengarahkan siswa membuat 
kesimpulan dari hasil pekerjaannya 
6. Guru merefleksikan hasil 

pembelajaran tentang bagaimana 

menyusun model matematika, 

melukiskan masalah soal cerita 

dalam bentuk gambar. 

7. Siswa dilatih dan dibimbing dalam 

menyelesaikan soal-soal cerita yang 

melibatkan perkalian dan 

pembagian pecahan untuk 

25 menit 
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mengukur kemampuan komunikasi 

matematis siswa. 

8. Guru mengingatkan agar memahami 

dengan baik maksud dari soal 

(apakah mau dikalikan atau mau 

dibagi) untuk menuliskan ide 

penyelesaian dalam simbol matematika 

dan mendeskripsikan kalimat 

matematika penyelesaiannya. 

9. Guru menyampaikan bahwa pada 

pertemuan berikutnya akan 

diadakan posttes (tes akhir) untuk 

mengetahui hasil pembelajaran 

siswa 

10. Mengucapkan salam penutup. 

 

V. PENILAIAN 

➢ Penilaian Sikap : rasa ingin tahu, teliti, tanggung jawab, Ketertarikan 

kegunaan matematika pada kehidupan 

➢ Penilaian Pengetahuan dan keterampilan: ketepatan jawaban tugas 

siswa 

No Kategori Ya Tidak 

1 

Mampu untuk mengungkapkan 
kejadian sehari-hari dalam 
bahasa atau simbol 
matematika 

  

2 
Mampu menyusun model 
matematika, 

  

3 
Mampu melakukan 
perhitungan atau memperoleh 
solusi yang lengkap dan akurat 

  

4 
Mampu melukiskan masalah 
soal cerita dalam bentuk 
gambar 

  

5 
Mampu menuliskan ide 
penyelesaian dalam simbol 
matematika 

  

6 
Mampu mendeskripsikan 
kalimat matematika 
penyelesaiannya 

  

7 
Mampu menyimpulkan 
deskripsi hasil jawaban 

  

 

➢ Teknik Penilaian Diskusi 
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Kriteria Sangat Baik 
(4) 

Baik 
(3) 

Cukup 
(2) 

Perlu 
Pendampingan 

(1) 
Mendengarkan Selalu 

mendengarkan  
teman yang 
sedang  
berbicara. 

Mendengarkan  
teman yang  
berbicara,  
namun 
sesekali masih  
perlu  
diingatkan 

Masih perlu 
diingatkan 
untuk  
mendengarkan 
teman yang  
sedang  
berbicara 

Sering 
diingatkan untuk  
mendengarkan  
teman yang  
sedang 
berbicara 
namun tidak  
mengindahkan. 

Komunikasi  
non  
verbal (kontak  
mata, bahasa  
tubuh, postur,  
ekspresi wajah,  
suara) 

Merespon dan  
menerapkan  
komunikasi  
non verbal 
dengan  
tepat. 

Merespon 
dengan  
tepat terhadap  
komunikasi  
non verbal 
yang  
ditunjukkan  
teman 

Sering 
merespon  
kurang tepat  
terhadap 
komunikasi  
non verbal 
yang  
ditunjukkan  
teman 

Membutuhkan 
bantuan dalam 
memahami 
bentuk  
komunikasi  
non verbal yang 
ditunjukkan  
teman. 

Partisipasi  
(menyampaikan  
ide, perasaan,  
pikiran) 

Isi 
pembicaraan  
menginspirasi  
teman. Selalu  
mendukung  
dan  
memimpin  
teman lainnya  
saat diskusi. 

Berbicara dan  
menerangkan  
secara rinci,  
merespon  
sesuai  
dengan topik. 

Berbicara dan  
menerangkan  
secara  
rinci,namun  
terkadang  
merespon  
kurang  
sesuai  
dengan  
topik. 

Jarang 
berbicara  
selama  
proses diksusi  
berlangsung. 

 

 

 

 

 

 

Penilaian (penskoran) = 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚
 𝑥 10  

Contoh: 

Penilaian (penskoran) = 
2+3+1

12
  =  

6

12
 x 10 =5 

 

 

Barru,  2 Maret 2022 
Guru pamong kelas V    Peneliti 
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ADRIANA, S.Pd                          HASRINAH HAFID 
      
 

Mengetahui 
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KISI-KISI PENILAIAN PRETES KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

KD Indikator No. Soal dan Jawaban Aspek Penilaian Skor 

4.2. 
Menyelesaikan 
masalah yang 
berkaitan 
dengan 
perkalian dan 
pembagian 
pecahan dan 
desimal 

4.2.1. 
Menyelesaikan 
masalah yang 
berkaitan 
dengan 
perkalian 
pecahan. 

1 Jumlah murid kelas V di SD 

Mandala adalah 30 anak, 
2

5
 di 

antaranya adalah murid laki-laki. 
Berapa banyak murid laki-laki di 
kelas V SD Mandala?  

 
Jawaban 
Dik : jumlah murid = 30 anak; 
2

5
 di antaranya adalah murid laki-

laki. 
Dit : Berapa banyak murid laki-
laki? 

1. Memahami 
masalah 
(menuliskan 
unsur diketahui 
dan ditanya). 

0 Tidak ada jawaban sama sekali. 

1 Menuliskan unsur yang diketahui 
dan ditanya namun tidak sesuai 
permintaan soal. 

2 Menuliskan unsur yang diketahui  
atau yang ditanya hanya sebagian 
sesuai permintaan soal. 

3 Menuliskan unsur yang diketahui 
dan ditanya  sesuai permintaan soal. 

Penyelesaian: 
Banyaknya siswa laki-laki = 
2

5
 dari 30 siswa  = 

2

5
 x 30  

 
 

2. Menyusun 
rencana/strategi 
penyelesaian 

0 Tidak menuliskan rencana/strategi 
penyelesaian masalah matematika 
sama sekali. 

1 Menuliskan rencana/strategi 
penyelesaian masalah  matematika 
namun tidak sesuai permintaan 
soal. 

2 Menuliskan rencana/strategi 
penyelesaian masalah matematika 
sesuai  permintaan soal. 

= 2 x 30  = 60  = 12 
       5          5 

3. Melaksanakan 
rencana 
penyelesaian 
(prosedur/bentuk 
penyelesaian). 

0 Tidak ada bentuk penyelesaian. 

1 Ada bentuk penyelesaian, namun 
salah. 

2 Ada bentuk penyelesaian namun 
menghampiri benar. 

3 Bentuk penyelesaian benar. 
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Jadi banyaknya siswa laki-laki = 
12 orang 

4. Menjelaskan 
hasil 
pemecahan 
masalah 
(menuliskan  
kesimpulan 
jawaban). 

0 Tidak ada kesimpulan sama sekali. 

1 Menuliskan kesimpulan namun tidak 
sesuai dengan konteks masalah. 

2 Menuliskan kesimpulan sesuai 
dengan konteks  masalah dengan 
benar. 

4.2. 
Menyelesaikan 
masalah yang 
berkaitan 
dengan 
perkalian dan 
pembagian 
pecahan dan 
desimal 

4.2.1. 
Menyelesaikan 
masalah yang 
berkaitan 
dengan 
perkalian 
pecahan. 

2 Siti akan membeli buku tulis 

sebanyak 2 
1

2
 lusin.  Jika harga 

buku per lusin Rp36.000,00, 
maka berapa rupiah kah yang 
akan dibayar Siti? 
Jawab : 

Dik : yang akan dibeli Siti = 2 
1

2
 

lusin buku tulis; 
Harga buku per lusin = 
Rp36.000,00. 
Dit : berapa rupiah kah yang akan 
dibayar Siti? 

1. Memahami 
masalah 
(menuliskan 
unsur diketahui 
dan ditanya). 

0 Tidak ada jawaban sama sekali. 

1 Menuliskan unsur yang diketahui 
dan ditanya namun tidak sesuai 
permintaan soal. 

2 Menuliskan unsur yang diketahui  
atau yang ditanya hanya sebagian 
sesuai permintaan soal. 

3 Menuliskan unsur yang diketahui 
dan ditanya  sesuai permintaan soal. 

Penyelesaian: 
Karena harga per lusin = 

Rp36.000,00, maka dikali 2 
1

2
 

lusin  =2 
1

2
 x Rp36.000,00 atau  

Rp36.000,00 x 2 
1

2
  

 
 
 

2. Menyusun 
rencana/strategi 
penyelesaian 

0 Tidak menuliskan rencana/strategi 
penyelesaian masalah matematika 
sama sekali. 

1 Menuliskan rencana/strategi 
penyelesaian masalah  matematika 
namun tidak sesuai permintaan 
soal. 

2 Menuliskan rencana/strategi 
penyelesaian masalah matematika 
sesuai  permintaan soal. 

3. Melaksanakan 0 Tidak ada bentuk penyelesaian. 
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= 
5

2
 x 36.000 = 

5 𝑥 36.000

2
 

= 180.000  = 90.000 
         2 
Atau bisa dengan cara: 
(2 lusin 

x36.000)+(
1

2
𝑙𝑢𝑠𝑖𝑛 𝑥36.000) 

= 72.000 + 18.000 = 90.000 
 

rencana 
penyelesaian 
(prosedur/bentuk 
penyelesaian). 

1 Ada bentuk penyelesaian, namun 
salah. 

2 Ada bentuk penyelesaian namun 
menghampiri benar. 

3 Bentuk penyelesaian benar. 

Jadi yang akan dibayar Siti 
adalah Rp. 90.000 

4. Menjelaskan 
hasil 
pemecahan 
masalah 
(menuliskan  
kesimpulan 
jawaban). 

0 Tidak ada kesimpulan sama sekali. 

1 Menuliskan kesimpulan namun tidak 
sesuai dengan konteks masalah. 

2 Menuliskan kesimpulan sesuai 
dengan konteks  masalah dengan 
benar. 

4.2. 
Menyelesaikan 
masalah yang 
berkaitan 
dengan 
perkalian dan 
pembagian 
pecahan dan 
desimal 

4.2.2. 
Menyelesaikan 
masalah yang 
berkaitan 
dengan 
pembagian 
pecahan. 

3 Ibu Ana membeli 4
1

2
 lusin pulpen. 

Seluruh pulpen tersebut akan 

dibagikan kepada beberapa 

muridnya. Setiap anak 

mendapatkan 
1

6
 lusin. Berapa anak 

yang akan mendapatkan pulpen 

tersebut? 

Jawab: 

Dik : 4
1

2
 lusin pulpen akan 

dibagikan; 

Setiap anak mendapatkan 
1

6
 lusin. 

Dit : Berapa anak yang akan 

mendapatkan pulpen tersebut? 

1. Memahami 
masalah 
(menuliskan 
unsur diketahui 
dan ditanya). 

0 Tidak ada jawaban sama sekali. 

1 Menuliskan unsur yang diketahui 
dan ditanya namun tidak sesuai 
permintaan soal. 

2 Menuliskan unsur yang diketahui  
atau yang ditanya hanya sebagian 
sesuai permintaan soal. 

3 Menuliskan unsur yang diketahui 
dan ditanya  sesuai permintaan soal. 
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Atau banyaknya anak yang akan 

mendapatkan pulpen = ....? 

 

Penyelesaian: 

4
1

2
 : 

1

6
  

 
 

2. Menyusun 
rencana/strategi 
penyelesaian 

0 Tidak menuliskan rencana/strategi 
penyelesaian masalah matematika 
sama sekali. 

1 Menuliskan rencana/strategi 
penyelesaian masalah  matematika 
namun tidak sesuai permintaan 
soal. 

2 Menuliskan rencana/strategi 
penyelesaian masalah matematika 
sesuai  permintaan soal. 

 
9

2
 : 

1

6
 = 

9

2
 x 

6

1
 = 

54

2
  = 27 3. Melaksanakan 

rencana 
penyelesaian 
(prosedur/bentuk 
penyelesaian). 

0 Tidak ada bentuk penyelesaian. 

1 Ada bentuk penyelesaian, namun 
salah. 

2 Ada bentuk penyelesaian namun 
menghampiri benar. 

3 Bentuk penyelesaian benar. 

Jadi banyaknya anak yang akan 
menerima pulpen sebanyak 
1

6
 lusin = 27 anak. 

Atau 
banyaknya anak yang akan 
menerima pulpen = 27 siswa 
 

4. Menjelaskan 
hasil 
pemecahan 
masalah 
(menuliskan  
kesimpulan 
jawaban). 

0 Tidak ada kesimpulan sama sekali. 

1 Menuliskan kesimpulan namun tidak 
sesuai dengan konteks masalah. 

2 Menuliskan kesimpulan sesuai 
dengan konteks  masalah dengan 
benar. 

4.2. 
Menyelesaikan 

4.2.3. 
Menyelesaikan 

4 Pada lomba lari estafet, setiap 
regu harus menempuh jarak 0,45 

1. Memahami 
masalah 

0 Tidak ada jawaban sama sekali. 
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masalah yang 
berkaitan 
dengan 
perkalian dan 
pembagian 
pecahan dan 
desimal 

masalah yang 
berkaitan 
dengan 
pembagian 
desimal. 

km. Apabila setiap orang 
menempuh jarak 0,05 km. Berapa 
banyak jumlah peserta dalam 1 
regu?  
Jawab: 
Dik : Setiap regu harus 
menempuh jarak 0,45 km; 
Setiap orang menempuh jarak 
0,05 km. 
Dit : Berapa banyak jumlah 
peserta dalam 1 regu? 

(menuliskan 
unsur diketahui 
dan ditanya). 

1 Menuliskan unsur yang diketahui 
dan ditanya namun tidak sesuai 
permintaan soal. 

2 Menuliskan unsur yang diketahui  
atau yang ditanya hanya sebagian 
sesuai permintaan soal. 

3 Menuliskan unsur yang diketahui 
dan ditanya  sesuai permintaan soal. 

Penyelesaian: 
Untuk mengetahui banyaknya 
peserta dalam 1 regu, maka 0,45 
dibagi dengan 0,05 = 0,45 : 0,05 
 
 

2. Menyusun 
rencana/strategi 
penyelesaian 

0 Tidak menuliskan rencana/strategi 
penyelesaian masalah matematika 
sama sekali. 

1 Menuliskan rencana/strategi 
penyelesaian masalah  matematika 
namun tidak sesuai permintaan 
soal. 

2 Menuliskan rencana/strategi 
penyelesaian masalah matematika 
sesuai  permintaan soal. 

= (0,45 x 100) : (0,05 x 100) 
= 45 : 5 = 9 
Atau bisa juga dengan cara 
mengubah desimal menjadi 
pecahan biasa 

= 
45

100
 : 

5

100
 = 

45

100
 x 

100

5
 = 

4500

500
 = 9 

 

3. Melaksanakan 
rencana 
penyelesaian 
(prosedur/bentuk 
penyelesaian). 

0 Tidak ada bentuk penyelesaian. 

1 Ada bentuk penyelesaian, namun 
salah. 

2 Ada bentuk penyelesaian namun 
menghampiri benar. 

3 Bentuk penyelesaian benar. 

Jadi banyak peserta dalam 1 regu 
= 9 orang 

4. Menjelaskan 
hasil 
pemecahan 

0 Tidak ada kesimpulan sama sekali. 

1 Menuliskan kesimpulan namun tidak 
sesuai dengan konteks masalah. 
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masalah 
(menuliskan  
kesimpulan 
jawaban). 

2 Menuliskan kesimpulan sesuai 
dengan konteks  masalah dengan 
benar. 

4.2. 
Menyelesaikan 
masalah yang 
berkaitan 
dengan 
perkalian dan 
pembagian 
pecahan dan 
desimal 

4.2.4. 
Menyelesaikan 
masalah yang 
berkaitan 
dengan 
perkalian untuk 
mencari 
persentase. 

5 Sebuah kelas terdiri dari 40 
siswa. 18 siswa suka menyanyi, 8 
siswa suka mengambar dan 
sisanya suka menulis. Berapa 
persen siswa yang suka menulis?  
Jawab: 
Dik : Dalam sebuah kelas = 40 
siswa; 
18 siswa suka menyanyi; 
8 siswa suka mengambar; 
Sisanya suka menulis. 
Dit : Berapa persen siswa yang 
suka menulis? 

1. Memahami 
masalah 
(menuliskan 
unsur diketahui 
dan ditanya). 

0 Tidak ada jawaban sama sekali. 

1 Menuliskan unsur yang diketahui 
dan ditanya namun tidak sesuai 
permintaan soal. 

2 Menuliskan unsur yang diketahui  
atau yang ditanya hanya sebagian 
sesuai permintaan soal. 

3 Menuliskan unsur yang diketahui 
dan ditanya  sesuai permintaan soal. 

Penyelesaian: 
Banyaknya siswa yang suka 
menulis = 40 – 18 – 8 = 14 
Sisa siswa yang suka menulis, 
dicari persentasenya dengan cara 
14

40
 x 100  

 

 
 
 
 
 
 

2. Menyusun 
rencana/strategi 
penyelesaian 

0 Tidak menuliskan rencana/strategi 
penyelesaian masalah matematika 
sama sekali. 

1 Menuliskan rencana/strategi 
penyelesaian masalah  matematika 
namun tidak sesuai permintaan 
soal. 

2 Menuliskan rencana/strategi 
penyelesaian masalah matematika 
sesuai  permintaan soal. 

3. Melaksanakan 0 Tidak ada bentuk penyelesaian. 
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=  
1400

40
 = 35% 

Atau dengan cara lain mencari 
masing-masing persentase 
banyaknya siswa yang suka 
menyanyi dan menggambar. 
Siswa yang suka menyanyi 

= 
18

40
𝑥100 = 

1800

40
 = 45% 

Siswa yang suka menggambar 

= 
8

40
𝑥100 = 

800

40
 = 20% 

100% - 45% - 20% = 35% 

rencana 
penyelesaian 
(prosedur/bentuk 
penyelesaian). 

1 Ada bentuk penyelesaian, namun 
salah. 

2 Ada bentuk penyelesaian namun 
menghampiri benar. 

3 Bentuk penyelesaian benar. 

Jadi persentase siswa yang suka 
menulis = 35% 

4. Menjelaskan 
hasil 
pemecahan 
masalah 
(menuliskan  
kesimpulan 
jawaban). 

0 Tidak ada kesimpulan sama sekali. 

1 Menuliskan kesimpulan namun tidak 
sesuai dengan konteks masalah. 

2 Menuliskan kesimpulan sesuai 
dengan konteks  masalah dengan 
benar. 
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KISI-KISI PENILAIAN POSTTES KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

KD Indikator No. Soal dan Jawaban Aspek Penilaian Skor 

4.2. 
Menyelesaikan 
masalah yang 
berkaitan 
dengan 
perkalian dan 
pembagian 
pecahan dan 
desimal 

4.2.1. 
Menyelesaikan 
masalah yang 
berkaitan 
dengan 
perkalian 
pecahan. 

1 Jumlah murid kelas VA dan kelas 
VB di SD Bongayya adalah 60 
murid, 3/5 di antaranya adalah 
murid laki-laki. Berapa banyak 
murid perempuan di kelas V SD 
Bongayya?  

 

Jawaban 
Dik : Jumlah murid kelas VA+VB= 
60 murid 
3

5
 di antaranya adalah murid laki-

laki. 
Dit : berapa banyak murid 
perempuan di kelas V SD 
Bongayya? 

1. Memahami 
masalah 
(menuliskan 
unsur diketahui 
dan ditanya). 

0 Tidak ada jawaban sama 
sekali. 

1 Menuliskan unsur yang 
diketahui dan ditanya namun 
tidak sesuai permintaan soal. 

2 Menuliskan unsur yang 
diketahui  atau yang ditanya 
hanya sebagian sesuai 
permintaan soal. 

3 Menuliskan unsur yang 
diketahui dan ditanya  sesuai 
permintaan soal. 

Penyelesaian: 
Banyaknya siswa laki-laki = 
3

5
 dari 60 siswa  = 

3

5
 x 60  

 
 

2. Menyusun 
rencana/strategi 
penyelesaian 

0 Tidak menuliskan 
rencana/strategi penyelesaian 
masalah matematika sama 
sekali. 

1 Menuliskan rencana/strategi 
penyelesaian masalah  
matematika namun tidak 
sesuai permintaan soal. 

2 Menuliskan rencana/strategi 
penyelesaian masalah 
matematika sesuai  permintaan 
soal. 

 
= 3 x 60  = 180  = 36 
       5          5 

3. Melaksanakan 
rencana 
penyelesaian 

0 Tidak ada bentuk penyelesaian. 

1 Ada bentuk penyelesaian, 
namun salah. 
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Untuk mengetahui banyaknya 
siswa perempuan = jumlah siswa 
keseluruhan (VA+VB) – jumlah 
siswa laki-laki = 60 – 36 = 24 
 

(prosedur/bentuk 
penyelesaian). 

2 Ada bentuk penyelesaian 
namun menghampiri benar. 

3 Bentuk penyelesaian benar. 

Jadi banyaknya siswa perempuan 
dari kedua kelas VA dan VB = 24 
siswa  

4. Menjelaskan 
hasil 
pemecahan 
masalah 
(menuliskan  
kesimpulan 
jawaban). 

0 Tidak ada kesimpulan sama 
sekali. 

1 Menuliskan kesimpulan namun 
tidak sesuai dengan konteks 
masalah. 

2 Menuliskan kesimpulan sesuai 
dengan konteks  masalah 
dengan benar. 

4.2. 
Menyelesaikan 
masalah yang 
berkaitan 
dengan 
perkalian dan 
pembagian 
pecahan dan 
desimal 

4.2.1. 
Menyelesaikan 
masalah yang 
berkaitan 
dengan 
perkalian 
pecahan. 

2 Rima akan membeli buku tulis 

sebanyak 3 
1

3
 lusin.  Jika harga 

buku per lusin Rp45.000,00, maka 
berapa rupiah kah yang akan 
dibayar Rima? 
Jawab : 

Dik : yang akan dibeli Rima = 3 
1

3
 

lusin buku tulis 
Harga buku per lusin = 
Rp45.000,00 
Dit : berapa rupiah kah yang akan 
dibayar Rima? 

1. Memahami 
masalah 
(menuliskan 
unsur diketahui 
dan ditanya). 

0 Tidak ada jawaban sama 
sekali. 

1 Menuliskan unsur yang 
diketahui dan ditanya namun 
tidak sesuai permintaan soal. 

2 Menuliskan unsur yang 
diketahui  atau yang ditanya 
hanya sebagian sesuai 
permintaan soal. 

3 Menuliskan unsur yang 
diketahui dan ditanya  sesuai 
permintaan soal. 

Penyelesaian: 
Karena harga per lusin = 

Rp36.000,00, maka dikali 2 
1

2
 lusin 

=3 
1

3
 x Rp45.000,00 atau  

2. Menyusun 
rencana/strategi 
penyelesaian 

0 Tidak menuliskan 
rencana/strategi penyelesaian 
masalah matematika sama 
sekali. 

1 Menuliskan rencana/strategi 
penyelesaian masalah  
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Rp45.000,00 x 3 
1

3
  

 
 
 

matematika namun tidak 
sesuai permintaan soal. 

2 Menuliskan rencana/strategi 
penyelesaian masalah 
matematika sesuai  permintaan 
soal. 

= 
10

3
 x 45.000 = 

10 𝑥 45.000

3
 

= 450.000  = 150.000 
         3 
Atau bisa dengan cara: 

(3 lusin x45.000)+(
1

3
𝑙𝑢𝑠𝑖𝑛 𝑥45.000) 

= 135.000 + 15.000 = 150.000 
 

3. Melaksanakan 
rencana 
penyelesaian 
(prosedur/bentuk 
penyelesaian). 

0 Tidak ada bentuk penyelesaian. 

1 Ada bentuk penyelesaian, 
namun salah. 

2 Ada bentuk penyelesaian 
namun menghampiri benar. 

3 Bentuk penyelesaian benar. 

Jadi yang akan dibayar Rima 
adalah Rp. 150.000,00 

4. Menjelaskan 
hasil 
pemecahan 
masalah 
(menuliskan  
kesimpulan 
jawaban). 

0 Tidak ada kesimpulan sama 
sekali. 

1 Menuliskan kesimpulan namun 
tidak sesuai dengan konteks 
masalah. 

2 Menuliskan kesimpulan sesuai 
dengan konteks  masalah 
dengan benar. 

4.2. 
Menyelesaikan 
masalah yang 
berkaitan 
dengan 
perkalian dan 
pembagian 
pecahan dan 
desimal 

4.2.2. 
Menyelesaikan 
masalah yang 
berkaitan 
dengan 
pembagian 
pecahan. 

3 Bu Rini membeli 3
1

5
 kodi buku. 

Seluruh buku itu akan diberikan 

kepada beberapa muridnya. Setiap 

murid mendapatkan 
2

5
 kodi. Berapa 

murid yang akan mendapatkan 

buku tersebut? 

Jawab: 

1. Memahami 
masalah 
(menuliskan 
unsur diketahui 
dan ditanya). 

0 Tidak ada jawaban sama 
sekali. 

1 Menuliskan unsur yang 
diketahui dan ditanya namun 
tidak sesuai permintaan soal. 

2 Menuliskan unsur yang 
diketahui  atau yang ditanya 
hanya sebagian sesuai 
permintaan soal. 
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Dik : 3
1

5
 kodi buku akan dibagikan 

Setiap anak mendapatkan 
2

5
 kodi 

Dit : berapa murid yang akan 

mendapatkan buku tersebut? 

 

3 Menuliskan unsur yang 
diketahui dan ditanya  sesuai 
permintaan soal. 

Penyelesaian: 
Untuk mengetahui  

3
1

5
 : 

2

5
  

 
 

2. Menyusun 
rencana/strategi 
penyelesaian 

0 Tidak menuliskan 
rencana/strategi penyelesaian 
masalah matematika sama 
sekali. 

1 Menuliskan rencana/strategi 
penyelesaian masalah  
matematika namun tidak 
sesuai permintaan soal. 

2 Menuliskan rencana/strategi 
penyelesaian masalah 
matematika sesuai  permintaan 
soal. 

 
16

5
 : 

2

5
 = 

16

5
 x 

5

2
 = 

80

10
  = 8 3. Melaksanakan 

rencana 
penyelesaian 
(prosedur/bentuk 
penyelesaian). 

0 Tidak ada bentuk penyelesaian. 

1 Ada bentuk penyelesaian, 
namun salah. 

2 Ada bentuk penyelesaian 
namun menghampiri benar. 

3 Bentuk penyelesaian benar. 

Jadi banyaknya murid yang akan 

menerima buku sebanyak 
2

5
 kodi = 

8 anak. 
Atau 

4. Menjelaskan 
hasil 
pemecahan 
masalah 
(menuliskan  

0 Tidak ada kesimpulan sama 
sekali. 

1 Menuliskan kesimpulan namun 
tidak sesuai dengan konteks 
masalah. 
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banyaknya murid yang akan 
menerima buku = 8 orang. 
 

kesimpulan 
jawaban). 

2 Menuliskan kesimpulan sesuai 
dengan konteks  masalah 
dengan benar. 

4.2. 
Menyelesaikan 
masalah yang 
berkaitan 
dengan 
perkalian dan 
pembagian 
pecahan dan 
desimal 

4.2.3. 
Menyelesaikan 
masalah yang 
berkaitan 
dengan 
pembagian 
desimal. 

4 Panitia pertandingan bola basket 
menyiapkan air untuk pemain 
basket antar UPTD SD 64 Barru 
dengan UPTD SD 44 Barru 
sebanyak 12,5 liter. Setiap sekolah 
mendapatkan air sama banyak. 
Jika setiap pemain basket 
meminum air sebanyak 1,25 liter. 
Maka berapakah pemain basket 
yang dapat meminum air tersebut?  
Jawab: 
Dik : persediaan air sebanyak 12,5 
liter; 
Setiap sekolah mendapatkan air 
sama banyak; 
setiap pemain basket meminum air 
sebanyak 1,25 liter 
Dit : berapakah pemain basket 
yang dapat meminum air tersebut? 
Atau  
Banyaknya pemain basket yang 
dapat meminum air tersebut = ....? 

1. Memahami 
masalah 
(menuliskan 
unsur diketahui 
dan ditanya). 

0 Tidak ada jawaban sama 
sekali. 

1 Menuliskan unsur yang 
diketahui dan ditanya namun 
tidak sesuai permintaan soal. 

2 Menuliskan unsur yang 
diketahui  atau yang ditanya 
hanya sebagian sesuai 
permintaan soal. 

3 Menuliskan unsur yang 
diketahui dan ditanya  sesuai 
permintaan soal. 

Penyelesaian: 
Untuk mengetahui banyaknya 
pemain basket, maka 12,5 liter 
persediaan air dibagi dengan 1,25 
liter air yang diminum setiap 
pemain basket = 12,5 : 1,25 

2. Menyusun 
rencana/strategi 
penyelesaian 

0 Tidak menuliskan 
rencana/strategi penyelesaian 
masalah matematika sama 
sekali. 

1 Menuliskan rencana/strategi 
penyelesaian masalah  
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matematika namun tidak 
sesuai permintaan soal. 

2 Menuliskan rencana/strategi 
penyelesaian masalah 
matematika sesuai  permintaan 
soal. 

= (12,5 x 100) : (1,25 x 100) 
= 1250 : 125 = 10 
Atau bisa juga dengan cara 
mengubah desimal menjadi 
pecahan biasa 

= 
1250

100
 : 

125

100
 = 

1250

100
 x 

100

125
 = 

125000

12500
 =10 

 

3. Melaksanakan 
rencana 
penyelesaian 
(prosedur/bentuk 
penyelesaian). 

0 Tidak ada bentuk penyelesaian. 

1 Ada bentuk penyelesaian, 
namun salah. 

2 Ada bentuk penyelesaian 
namun menghampiri benar. 

3 Bentuk penyelesaian benar. 

Jadi banyaknya pemain basket 
yang menghabiskan persediaan air 
= 10 orang 

4. Menjelaskan 
hasil 
pemecahan 
masalah 
(menuliskan  
kesimpulan 
jawaban). 

0 Tidak ada kesimpulan sama 
sekali. 

1 Menuliskan kesimpulan namun 
tidak sesuai dengan konteks 
masalah. 

2 Menuliskan kesimpulan sesuai 
dengan konteks  masalah 
dengan benar. 

4.2. 
Menyelesaikan 
masalah yang 
berkaitan 
dengan 
perkalian dan 
pembagian 
pecahan dan 
desimal 

4.2.4. 
Menyelesaikan 
masalah yang 
berkaitan 
dengan 
perkalian untuk 
mencari 
persentase. 

5 Setiap selesai ujian akhir 
semester, SD Melati melakukan 
kegiatan porseni untuk menyeleksi 
bibit unggul dalam kegiatan 
FLS2N. Bu Ina melakukan 
pencarian bakat di kelas 5 yang 
terdiri dari 40 siswa.  Hasil 
pencarian bakat terdapat 10 siswa 
suka melukis, 12 siswa suka 
menari dan sisanya suka 

1. Memahami 
masalah 
(menuliskan 
unsur diketahui 
dan ditanya). 

0 Tidak ada jawaban sama 
sekali. 

1 Menuliskan unsur yang 
diketahui dan ditanya namun 
tidak sesuai permintaan soal. 

2 Menuliskan unsur yang 
diketahui  atau yang ditanya 
hanya sebagian sesuai 
permintaan soal. 
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menyanyi. Berapa persen siswa 
yang suka menyanyi?  
Jawab: 
Dik : siswa kelas 5 = 40 siswa 
10 siswa suka melukis; 
12 siswa suka menari; 
Sisanya suka menyanyi. 
Dit : Berapa persen siswa yang 
suka menyanyi? 

3 Menuliskan unsur yang 
diketahui dan ditanya  sesuai 
permintaan soal. 

Penyelesaian: 
Banyaknya siswa yang suka 
menulis = 40 – 10 – 12 = 18 siswa 
Sisa siswa yang suka menulis, 
dicari persentasenya dengan cara 
18

40
 x 100  

 

 
 
 
 
 
 

2. Menyusun 
rencana/strategi 
penyelesaian 

0 Tidak menuliskan 
rencana/strategi penyelesaian 
masalah matematika sama 
sekali. 

1 Menuliskan rencana/strategi 
penyelesaian masalah  
matematika namun tidak 
sesuai permintaan soal. 

2 Menuliskan rencana/strategi 
penyelesaian masalah 
matematika sesuai  permintaan 
soal. 

=  
1800

40
 = 45% 

Atau dengan cara lain mencari 
masing-masing persentase 
banyaknya siswa yang suka 
melukis dan menari. 
Siswa yang suka melukis 

= 
10

40
𝑥100 = 

1000

40
 = 25% 

Siswa yang suka menari 

3. Melaksanakan 
rencana 
penyelesaian 
(prosedur/bentuk 
penyelesaian). 

0 Tidak ada bentuk penyelesaian. 

1 Ada bentuk penyelesaian, 
namun salah. 

2 Ada bentuk penyelesaian 
namun menghampiri benar. 

3 Bentuk penyelesaian benar. 



109 
 

 
 

= 
12

40
𝑥100 = 

1200

40
 = 30% 

100% - 25% - 30% = 45% 

Jadi persentase siswa yang suka 
menyanyi = 45% 

4. Menjelaskan 
hasil 
pemecahan 
masalah 
(menuliskan  
kesimpulan 
jawaban). 

0 Tidak ada kesimpulan sama 
sekali. 

1 Menuliskan kesimpulan namun 
tidak sesuai dengan konteks 
masalah. 

2 Menuliskan kesimpulan sesuai 
dengan konteks  masalah 
dengan benar. 
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KISI-KISI SOAL PENILAIAN PRETES KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS 

KD Indikator No. Soal dan Jawaban Aspek Penilaian Skor 

4.2. 
Menyelesaikan 
masalah yang 
berkaitan 
dengan 
perkalian dan 
pembagian 
pecahan dan 
desimal 

1. Kemampuan 
untuk 
mengungkapkan 
kejadian sehari-
hari dalam bahasa 
atau simbol 
matematika, dan 
menyusun model 
matematika, 
kemudian 
melakukan 
perhitungan atau 
memperoleh solusi 
yang lengkap dan 
akurat (ekspresi 
matematika). 

1 Arman sedang terburu-buru 
berangkat ke sekolah dengan 
berjalan kaki, sehingga agar tidak 
terlambat Arman harus berlari 

sejauh 1
2

3
 km menuju gedung 

sekolah. Jika demikian, berapa 
km yang ditempuh Arman selama 
10 hari? (Deskripsikan sesuai 
konsep operasi hitungnya!)  

 

Jawaban 
Dik : Arman harus berlari sejauh 

1
2

3
 km 

Dit : berapa km yang ditempuh 
Arman selama 10 hari? 

5. Mampu untuk 
mengungkapkan 
kejadian sehari-
hari dalam 
bahasa atau 
simbol 
matematika. 

0 Jawaban tidak ada. 

1 Jawaban ada tetapi tidak 
sesuai dengan kriteria. 

2 Jawaban benar sebagian, 
atau hanya sebagian sesuai 
dengan kriteria. 

3 Jawaban benar semua sesuai 
kriteria 

Penyelesaian: 
 

1
2

3
 x 10 = 

5

3
 x 10 

6. Mampu 
menyusun model 
matematika, 

0 Jawaban tidak ada. 

1 Jawaban ada tetapi tidak 
sesuai dengan kriteria. 

2 Jawaban benar sebagian, 
atau hanya sebagian sesuai 
dengan kriteria. 

3 Jawaban benar semua sesuai 
kriteria 

5

3
+

5

3
 +

5

3
+

5

3
+

5

3
+

5

3
+

5

3
 +

5

3
+

5

3
+

5

3
  

 

7. Mampu 
melakukan 
perhitungan atau 
memperoleh 

0 Jawaban tidak ada. 

1 Jawaban ada tetapi sama 
sekali tidak sesuai dengan 
kriteria. 
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= 
50

3
 = 16

2

3
 

Jadi Arman menempuh perjalanan 

selama 10 hari sepanjang 16
2

3
 km 

solusi yang 
lengkap dan 
akurat. 

2 Jawaban benar tetapi tidak 
sesuai dengan sebagian 
besar kriteria. 

3 Jawaban benar, sesuai 
dengan kriteria tetapi ada 
sedikit jawaban yang salah. 

4 Jawaban benar, mampu 
melakukan perhitungan atau 
memperoleh solusi yang 
lengkap dan akurat. 

4.2. 
Menyelesaikan 
masalah yang 
berkaitan 
dengan 
perkalian dan 
pembagian 
pecahan dan 
desimal 

2. Kemampuan  
untuk melukiskan 
atau 
mempresentasikan 
objek nyata, 
gambar dan 
diagram dalam 
bentuk ide atau 
simbol 
matematika. 
(menggambar) 

2 Sebuah meja berbentuk persegi 

panjang, panjangnya 
2

3
 meter dan 

lebar  
1

2
 meter. Ilustrasikan 

panjang dan lebar meja tersebut 
dalam sebuah gambar untuk 
menentukan luas meja tersebut! 
Jawab : 

                 p = 
2

3
 

      

      l = 
1

2
   

    
                     

5. Mampu 
melukiskan 
masalah soal 
cerita dalam 
bentuk gambar 

0 Jawaban tidak ada. 

1 Jawaban ada tetapi tidak 
sesuai dengan kriteria. 

2 Jawaban benar sebagian, 
atau hanya sebagian sesuai 
dengan kriteria. 

3 Jawaban benar semua sesuai 
kriteria 

Dari gambar dapat diketahui 

bahwa luas meja tersebut = 
2

6
 , jadi 

2

3
 x 

1

2
 = 

2

6
 

 
 
 

6. Mampu 
menuliskan ide 
penyelesaian 
dalam simbol 
matematika 

0 Jawaban tidak ada. 

1 Jawaban ada tetapi sama 
sekali tidak sesuai dengan 
kriteria. 

2 Jawaban benar sebagian, 
atau hanya sebagian sesuai 
dengan kriteria. 
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     3 Jawaban benar semua sesuai 
kriteria mampu menuliskan ide 
penyelesaian dalam simbol 
matematika 

4.2. 
Menyelesaikan 
masalah yang 
berkaitan 
dengan 
perkalian dan 
pembagian 
pecahan dan 
desimal 

3. Kemampuan 
untuk 
mengungkapkan 
kembali atau 
menyimpulkan 
deskripsi dalam 
bahasa sendiri. 
(menulis) 

3 Aksa dan teman kelompoknya 

mendapat tugas dari guru untuk 

membuat sebuah lukisan kolase. 

Saat ini Aksa mempunyai 1,5 kg 

pasir halus. Sebuah kolase 

membutuhkan 
1

4
 kg pasir halus. 

Maka berapa banyak kolase yang 

akan dibuat oleh Aksa bersama 

teman kelompoknya? 

(Deskripsikan kalimat matematika 

penyelesaiannya dan berikan 

kesimpulan hasil jawaban!) 

Jawab: 

Dik : Aksa mempunyai 1,5 kg pasir 

halus 

Sebuah kolase membutuhkan 
1

4
 kg 

pasir halus 

Dit : berapa banyak kolase yang 

akan dibuat oleh Aksa bersama 

teman kelompoknya? 

Penyelesaian: 

1,5 kg pasir halus dibagi dengan 
1

4
 

kg pasir halus yang dibutuhkan 

setiap kolase. 
 

5. Mampu 
mendeskripsikan 
kalimat 
matematika 
penyelesaiannya 

0 Jawaban tidak ada. 

1 Jawaban ada tetapi tidak 
sesuai dengan kriteria. 

2 Jawaban benar tetapi hanya 
sebagian saja sesuai kriteria. 

3 Jawaban benar, sesuai 
dengan kriteria tetapi ada 
sedikit jawaban yang 
salah/kurang sesuai kriteria. 

4 Jawaban benar, mampu 
mendeskripsikan kalimat 
matematika penyelesaiannya. 
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1,5 : 
1

4
 = 

15

10
 : 

1

4
 = 

15

10
x 

4

1
 = 

60

10
 = 6 

Jadi, banyaknya kolase yang akan 
dibuat oleh Aksa bersama teman 
kelompoknya = 6 kolase 
 
 

6. Mampu 
menyimpulkan 
deskripsi hasil 
jawaban 

0 Tidak ada kesimpulan 

1 Ada kesimpulan tetapi 
hanya sebagian sesuai 
dengan kriteria. 

2 Kesimpulan benar sesuai 
kriteria 
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KISI-KISI PENILAIAN POSTTES KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS 

KD Indikator No. Soal dan Jawaban Aspek Penilaian Skor 

4.2. 
Menyelesaikan 
masalah yang 
berkaitan 
dengan 
perkalian dan 
pembagian 
pecahan dan 
desimal 

1. Kemampuan 
untuk 
mengungkapkan 
kejadian sehari-
hari dalam bahasa 
atau simbol 
matematika, dan 
menyusun model 
matematika, 
kemudian 
melakukan 
perhitungan atau 
memperoleh solusi 
yang lengkap dan 
akurat (ekspresi 
matematika). 

1 Keliling lintasan lari suatu 

lapangan sekolah adalah 2
1

4
 km. 

Jika Amin berhasil menyelesaikan 
7 kali putaran, maka berapa km 
yang telah ditempuh Amin? 
(Deskripsikan sesuai konsep 
operasi hitungnya!)  

 

Jawaban 
Dik : Keliling lintasan lari suatu 

lapangan sekolah adalah 2
1

4
 km 

Amin berhasil menyelesaikan 7 
kali putaran 
Dit : berapa km yang telah 
ditempuh Amin? 

1. Mampu untuk 
mengungkapkan 
kejadian sehari-
hari dalam 
bahasa atau 
simbol 
matematika. 

0 Jawaban tidak ada. 

1 Jawaban ada tetapi sama 
sekali tidak sesuai dengan 
kriteria. 

2 Jawaban benar sebagian, 
atau hanya sebagian sesuai 
dengan kriteria. 

3 Jawaban benar semua sesuai 
kriteria 

Penyelesaian: 

2
1

4
 x 7 = 

9

4
 x 7 

 
 

2. Mampu 
menyusun model 
matematika, 

0 Jawaban tidak ada. 

1 Jawaban ada tetapi sama 
sekali tidak sesuai dengan 
kriteria. 

2 Jawaban benar sebagian, 
atau hanya sebagian sesuai 
dengan kriteria. 

3 Jawaban benar semua sesuai 
kriteria 

= 
9

4
 + 

9

4
+  

9

4
 + 

9

4
+  

9

4
 +

9

4
+ 

9

4
 = 

63

4
 

 

3. Mampu 
melakukan 
perhitungan atau 
memperoleh 

0 Jawaban tidak ada. 

1 Jawaban ada tetapi sama 
sekali tidak sesuai dengan 
kriteria. 
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= 15 
3

4
 

Jadi yang telah ditempuh Amin 

sebanyak 15 
3

4
 km 

solusi yang 
lengkap dan 
akurat. 

2 Jawaban benar tetapi 
tidaksesuai dengan sebagian 
besar kriteria. 

3 Jawaban benar, sesuai 
dengan kriteria tetapi ada 
sedikit jawaban yang salah. 

4 Jawaban benar, mampu 
menghubungkan benda 
nyata, gambar, dan diagram 
ke dalam ide matematika. 

4.2. 
Menyelesaikan 
masalah yang 
berkaitan 
dengan 
perkalian dan 
pembagian 
pecahan dan 
desimal 

2. Kemampuan  
untuk melukiskan 
atau 
mempresentasikan 
objek nyata, 
gambar dan 
diagram dalam 
bentuk ide atau 
simbol 
matematika. 
(menggambar) 

2 Sebuah ruang kelas berbentuk 

persegi panjang dengan panjang 
3

5
 

meter dan lebar 
2

3
 meter. 

Ilustrasikan panjang dan lebar 
ruang kelas tersebut dalam 
sebuah gambar untuk 
menentukan luasnya! 
Jawab : 

                 p = 
3

5
 

 
                                    

l = 
2

3
 

     
 
 

1. Mampu 
melukiskan dalam 
bentuk gambar 

0 Jawaban tidak ada. 

1 Jawaban ada tetapi sama 
sekali tidak sesuai dengan 
kriteria. 

2 Jawaban benar sebagian, 
atau hanya sebagian sesuai 
dengan kriteria. 

3 Jawaban benar semua sesuai 
kriteria 

Dari gambar dapat diketahui 

bahwa luas meja tersebut = 
6

15
 , 

jadi 
3

5
 x 

2

3
 = 

6

15
 

2. Mampu 
menuliskan ide 
penyelesaian 
dalam simbol 

0 Jawaban tidak ada. 

1 Jawaban ada tetapi sama 
sekali tidak sesuai dengan 
kriteria. 
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 matematika 2 Jawaban benar sebagian, 
atau hanya sebagian sesuai 
dengan kriteria. 

3 Jawaban benar semua sesuai 
kriteria 

4.2. 
Menyelesaikan 
masalah yang 
berkaitan 
dengan 
perkalian dan 
pembagian 
pecahan dan 
desimal 

3. Kemampuan 
untuk 
mengungkapkan 
kembali atau 
menyimpulkan 
deskripsi dalam 
bahasa sendiri. 
(menulis) 

3 Amel menyelesaikan lomba lari 

maraton dalam waktu 0,5 jam. 

Sedangkan Ara menyelesaikan 

dalam waktu 1,5 kali yang 

dibutuhkan Amel. Dalam waktu 

berapa jam Ara menyelesaikan 

lomba lari itu? (Deskripsikan 

kalimat matematika 

penyelesaiannya dan berikan 

kesimpulan hasil jawaban!) 

Jawab: 

Dik : Amel menyelesaikan lomba 

lari maraton dalam waktu 0,5 jam. 

Ara menyelesaikan dalam waktu 

1,5 kali yang dibutuhkan Amel. 

Dit : berapa jam Ara 

menyelesaikan lomba lari itu? 

Penyelesaian: 

   1,5 x 0,5 

= 1,5 

    0,5  x 

    7 5 

  00       + 

  0,75     

Atau 1
1

2
 x 

1

2
 = 

3

2
 x 

1

2
 = 

3

4
 = 0,75 

1. Mampu 
mendeskripsikan 
kalimat 
matematika 
penyelesaiannya 

0 Jawaban tidak ada. 

1 Jawaban ada tetapi tidak 
sesuai dengan kriteria. 

2 Jawaban benar tetapi hanya 
sebagian saja sesuai kriteria. 

3 Jawaban benar, sesuai 
dengan kriteria tetapi ada 
sedikit jawaban yang salah. 
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  4 Jawaban benar, mampu 
mendeskripsikan kalimat 
matematika penyelesaiannya. 

Jadi untuk menyelesaikan lomba 

lari tersebut = 
3

4
 jam atau 0,75 

menit  

2. Mampu 
menyimpulkan 
hasil jawaban 

0 Tidak ada kesimpulan 

1 Ada kesimpulan tetapi 
hanya sebagian sesuai 
dengan kriteria. 

2 Kesimpulan benar sesuai 
kriteria 
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REKAP NILAI PRETES DAN POSTES KEMAMPUAN PEMECAHAN 
MASALAH KELAS EKSPERIMEN 

NO NAMA SISWA PRETES KATEGORI POSTTES KATEGORI 

1 ACHMAD FAUZAN 28 rendah 50 rendah 

2 AFDAL 26 rendah 58 sedang 

3 ALIF FIRMANSYAH 30 rendah 60 sedang 

4 AQILAH KHAIRIYAH 10 rendah 42 rendah 

5 ARMAN SAPUTRA AMIR 30 rendah 56 sedang 

6 AWWALUL HAQ 20 rendah 42 rendah 

7 BILQIS MAULIDA 52 rendah 76 tinggi 

8 DEDI HARISMAN 32 rendah 74 tinggi 

9 FAHRIZAL 32 rendah 72 tinggi 

10 
FIKRAN RAMADAN 
ISKANDAR 30 rendah 68 tinggi 

11 FITRY AYUNI 14 rendah 52 rendah 

12 HERANINGSIH 10 rendah 46 rendah 

13 IRMAYANTI 18 rendah 78 tinggi 

14 JAYADI ANANDA PUTRA 30 rendah 58 sedang 

15 
MUH. ASYRAF 
RAMADHAN 30 rendah 58 sedang 

16 MUHAMMAD ARMAN 36 rendah 76 tinggi 

17 MUHAMMAD HIDAYAT 34 rendah 70 tinggi 

18 
MUHAMMAD 
HIDAYATULLAH 20 rendah 46 rendah 

19 MUHAMMAD RIZKHY 16 rendah 58 sedang 

20 NUR ALYA RAMADANI 12 rendah 46 rendah 

21 NUR AMALIAH 10 rendah 60 sedang 

22 NURHANISA 30 rendah 76 tinggi 

23 NURUL HIKMAH 54 rendah 84 tinggi 

24 SUFI NUR HIKMAH 52 rendah 84 tinggi 

25 USWATUN HASANAH 38 rendah 54 rendah 

26 NUR HIKMAH HIDAYAH 34 rendah 64 sedang 

SUM = 728   1608   

MEAN = 28   62   

STANDAR DEVIASI = 13   13   

MIN = 10   42   

MAX = 54   84   

RANGE = 44   42   
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REKAP NILAI PRETES DAN POSTES KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 
KELAS KONTROL 

NO NAMA SISWA PRETES KATEGORI POSTTES KATEGORI 

1 ADITYA PUTRA MAULANA 10 rendah 30 rendah 

2 AKHMAD FAHRUL ZAINAL 22 rendah 48 rendah 

3 AKHADA MAULANA 40 rendah 64 sedang 

4 AL-MUSHAWWIR ASRIADI 16 rendah 30 rendah 

5 
A. MOH.RAFIE' ASYRAF 
MAKKULAU 24 rendah 24 rendah 

6 ANDI DANISH ZAKWAN AM. 54 rendah 70 tinggi 

7 ARJUNA MEILOVE 22 rendah 30 rendah 

8 ASYAMUL KATSIRUN NAWAL 26 rendah 60 sedang 

9 MUAFFAQ AL AFIF NS. 24 rendah 50 rendah 

10 MUHAMMAD HAYKAL MUHFIZAR 10 rendah 44 rendah 

11 MUHAMMAD FAHREZA HILAL 22 rendah 42 rendah 

12 YUSRIANI YAKUB 28 rendah 30 rendah 

13 AFIFAH ZAHIRAH 30 rendah 46 rendah 

14 ALIMAH MUFAKKIRAH AMIN 38 rendah 52 rendah 

15 ANNISA MARDHIYYAH CANIAGO 52 rendah 78 tinggi 

16 AKIFA NAILA ABU 30 rendah 38 rendah 

17 AULIA RAHMAH 20 rendah 46 rendah 

18 ERMA ADELIA 32 rendah 56 sedang 

19 NIKEISHA AMELIA 24 rendah 64 sedang 

20 SALMA WAFIYAH 24 rendah 46 rendah 

21 SUCI REZKI ANDINI 20 rendah 28 rendah 

22 SHINDI PUTRI PERMADANI 20 rendah 42 rendah 

23 NUR HALIZA RAHMAN 20 rendah 54 rendah 

24 KAYLA VANESSA SILAMBI 30 rendah 30 rendah 

25 NIKEISHA ADILAH RAVIVAH 22 rendah 58 sedang 

SUM = 660   1160   

MEAN = 26   46   

STANDAR DEVIASI = 11   14   

MIN = 10   24   

MAX = 54   78   

RANGE = 44   54   
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REKAP NILAI PRETES DAN POSTES KEMAMPUAN KOMUNIKASI 
MATEMATIS KELAS EKSPERIMEN 

NO NAMA SISWA PRETES KATEGORI POSTTES KATEGORI 

1 ACHMAD FAUZAN 32 rendah 82 tinggi 

2 AFDAL 18 rendah 82 tinggi 

3 ALIF FIRMANSYAH 32 rendah 45 rendah 

4 AQILAH KHAIRIYAH 23 rendah 45 rendah 

5 ARMAN SAPUTRA AMIR 41 rendah 59 sedang 

6 AWWALUL HAQ 27 rendah 82 tinggi 

7 BILQIS MAULIDA 55 sedang 64 sedang 

8 DEDI HARISMAN 41 rendah 55 sedang 

9 FAHRIZAL 45 rendah 95 tinggi 

10 
FIKRAN RAMADAN 
ISKANDAR 36 rendah 68 tinggi 

11 FITRY AYUNI 41 rendah 55 sedang 

12 HERANINGSIH 14 rendah 45 rendah 

13 IRMAYANTI 27 rendah 64 sedang 

14 JAYADI ANANDA PUTRA 45 rendah 59 sedang 

15 MUH. ASYRAF RAMADHAN 36 rendah 73 tinggi 

16 MUHAMMAD ARMAN 45 rendah 82 tinggi 

17 MUHAMMAD HIDAYAT 41 rendah 77 tinggi 

18 MUHAMMAD HIDAYATULLAH 32 rendah 68 tinggi 

19 MUHAMMAD RIZKHY 23 rendah 77 tinggi 

20 NUR ALYA RAMADANI 41 rendah 50 rendah 

21 NUR AMALIAH 23 rendah 50 rendah 

22 NURHANISA 27 rendah 82 tinggi 

23 NURUL HIKMAH 64 sedang 77 tinggi 

24 SUFI NUR HIKMAH 50 rendah 82 tinggi 

25 USWATUN HASANAH 41 rendah 59 sedang 

26 NUR HIKMAH HIDAYAH 41 rendah 68 tinggi 

SUM = 941   1745   

MEAN = 37   66   

STANDAR DEVIASI = 11   14   

MIN = 14   45   

MAX = 64   95   

RANGE = 50   50   
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REKAP NILAI PRETES DAN POSTES KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS KELAS 
KONTROL 

NO NAMA SISWA PRETES KATEGORI POSTTES KATEGORI 

1 ADITYA PUTRA MAULANA 23 rendah 27 rendah 

2 AKHMAD FAHRUL ZAINAL 36 rendah 41 rendah 

3 AKHADA MAULANA 36 rendah 68 tinggi 

4 AL-MUSHAWWIR ASRIADI 14 rendah 36 rendah 

5 
A. MOH.RAFIE' ASYRAF 
MAKKULAU 18 rendah 32 rendah 

6 ANDI DANISH ZAKWAN AM. 55 sedang 68 tinggi 

7 ARJUNA MEILOVE 27 rendah 32 rendah 

8 ASYAMUL KATSIRUN NAWAL 36 rendah 45 rendah 

9 MUAFFAQ AL AFIF NS. 23 rendah 45 rendah 

10 MUHAMMAD HAYKAL MUHFIZAR 27 rendah 36 rendah 

11 MUHAMMAD FAHREZA HILAL 23 rendah 41 rendah 

12 YUSRIANI YAKUB 41 rendah 50 rendah 

13 AFIFAH ZAHIRAH 36 rendah 41 rendah 

14 ALIMAH MUFAKKIRAH AMIN 36 rendah 59 sedang 

15 ANNISA MARDHIYYAH CANIAGO 55 sedang 73 tinggi 

16 AKIFA NAILA ABU 32 rendah 41 rendah 

17 AULIA RAHMAH 27 rendah 64 sedang 

18 ERMA ADELIA 32 rendah 64 sedang 

19 NIKEISHA AMELIA 41 rendah 64 sedang 

20 SALMA WAFIYAH 27 rendah 32 rendah 

21 SUCI REZKI ANDINI 23 rendah 50 rendah 

22 SHINDI PUTRI PERMADANI 32 rendah 45 rendah 

23 NUR HALIZA RAHMAN 45 rendah 50 rendah 

24 KAYLA VANESSA SILAMBI 27 rendah 36 rendah 

25 NIKEISHA ADILAH RAVIVAH 27 rendah 36 rendah 

SUM = 800   1177   

MEAN = 32   47   

STANDAR DEVIASI = 10   13   

MIN = 14   27   

MAX = 55   73   

RANGE = 41   45   
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DOKUMENTASI KEGIATAN PENELITIAN 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Kegiatan perkenalan/sosialisasi penelitian di kelas eksperimen 
 
 
 

 
 

Kegiatan perkenalan/sosialisasi penelitian di kelas kontrol 
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Pemberian pretest pada kelas eksperimen kelompok I 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemberian pretest pada kelas eksperimen kelompok II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemberian pretest pada kelas Kontrol kelompok I 
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Pemberian pretest pada kelas Kontrol kelompok II 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada kelompok I kelas eksperimen 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Kegiatan diskusi kelompok 
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Tiap anggota kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di papan 
tulis 

                                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guru memeriksa hasil presentasi siswa dan memberikan penjelasan 

terhadap kekeliruan siswa dalam menyelesaikan masalah soal cerita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peneliti melakukan observasi kegiatan mengajar di kelas kontrol 
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Pelaksanaan kegiatan pembelajaran I pada kelompok II kelas 

eksperimen 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan diskusi 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan presentasi siswa 
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Kegiatan posttest di kelas kontrol kelompok I 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan posttest di kelas kontrol kelompok II 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

         Kegiatan pembelajaran pertemuan II kelompok I kelas eksperimen 
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Kegiatan diskusi 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan presentase siswa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guru memeriksa hasil presentasi siswa kemudian menjelaskan 

kekeliruan jawaban siswa 
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Kegiatan pembelajaran II pada kelompok II kelas eksperimen 

 

 
 

Kegiatan diskusi 

 

 
Kegiatan presentase siswa 
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Kegiatan posttest kelompok I  Kegiatan posttest kelompok II 

Kelas Eksperimen 
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