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ABSTRAK 

PENGARUH PENDEKATAN REALISTIC MATHEMATICS EDUCATION 

TERHADAP KEMAMPUAN KONEKSI DAN PEMAHAMAN MATEMATIS 

SISWA PADA MATERI PERBANDINGAN 

(Penelitian Eksperimen terhadap Siswa Kelas V A SDN Sindangraja  

dan Kelas V B SDN Jatihurip Kecamatan Sumedang Utara  

Kabupaten Sumedang) 

Oleh 

PUTRI EKA ASTIATI 

 

Masalah yang mendasari penelitian ini adalah kebutuhan ilmu matematis di kehidupan 

sehari-hari terlebih di dunia pendidikan.mengingat besarnya kontribusi ilmu matematis 

untuk membantu dalam kehidupan sehari-hari dan kontribusi dalam dunia pendidikan. 

Dalam dunia pendidikan, matematika merupakan matapelajaran yang wajib dipelajari 

oleh siswa mulai dari jenjang pendidikan dasar, karena matematika selalu berkaitan 

dengan matapelajaran lainnya.Adapun materi matematika yang dipelajari oleh siswa 

sekolah dasar yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, bangun datar, 

bangun ruang, pecahan, perbandingan, dan lain sebagainya. Penelitian ini bertujuan untuk 

meningkatkan kemampuan koneksi dan pemahaman matematis siswa pada materi 

perbandingan dengan pendekatan Realistic Mathematics Education (RME), melihat 

perbedaan kemampuan koneksi dan pemahaman matematis kelas eksperimen dan kelas 

kontrol, mengetahui respon siswa terhadap pembelajaran RME. Metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksperimen dengan desain kelompok 

kontrol pretes-postes (pretest-posttest control group design).Populasi pada penelitian ini 

adalah seluruh siswa kelas V sekolah dasar se-Kecamatan Sumedang Utara, sedangkan 

sampelnya adalah siswa kelas V SDN Sindangraja sebagai kelas eksperimen dan siswa 

kelas V SDN Jatihurip sebagai kelas kontrol.Instrumen yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah instrumen soal pretes dan postes, angket respon siswa, lembar observasi kinerja 

guru di kelas eksperimen dan kelas kontrol, dan lembar observasi aktivitas 

siswa.Penelitian ini dilakukan dalam tiga kali pertemuan pembelajaran.Berdasarkan hasil 

analisis nilai pretes dan postes sebelum dan sesudah diberikan perlakuan yang berbeda 

pada kelas eksperimen maupun kelas kontrol menunjukkan adanya peningkatan 

kemampuan koneksi dan pemahaman matematis siswa pada materi 

perbandingan.Pembelajaran RME lebih baik secara signifikan daripada pembelajaran 

konvensional dalam meningkatkan kemampuan koneksi matematis.Akan tetapi, untuk 

meningkatkan kemampuan pemahaman matematis pendekatan RME tidak lebih baik 

daripada pendekatan konvensional.Secara umum respon siswa terhadap pembelajaran 

RME ialah positif. 

Kata Kunci: Pendekatan RME, Koneksi Matematis, Pemahaman Matematis 
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ABSTRACT 

THE EFFECT OF REALISTIC MATHEMATICS EDUCATION APPROACH ON 

THE STUDENT’S ABILITY OF MATHEMATICS CONNECTION AND 

UNDERSTANDING ON THE COMPARISON 

(Research Experiments on Student Class V A SDN Sindangraja  

and Class V B SDN Jatihurip Sumedang District of  

North Sumedang Regency) 

By 

PUTRI EKA ASTIATI 

 

The underlying problem of this research is need for mathematics in daily life especially in 

education, that given the enormous contribution in daily life and contribution in education 

world. In the world of education, math is a lesson that must be learned by students 

ranging from primary education, because math is always associated with another lesson. 

The mathematics material studied by elementary school students are addition, subtraction, 

multiplication, division, two-dimensional figure, geometry, fractions, ratios, etc. This 

research aims to improve connection ability and mathematical understanding of students 

in comparison with the approach the material Realistic Mathematics Education (RME), 

look at the differences in the ability to connect and mathematics understanding in 

experimental class and control class, know the students’ response to the learning RME. 

The method used in this research is an experimental research design with pretest-posttest 

control group (pretest-posttest control group design). The population in this research are 

all fifth grade students of primary school throughout Nothern District of Sumedang, while 

the sample were students of SDN Sindangraja as experimental class and fifth grade 

students of SDN Jatihurip as the control class. The instruments used in this research are 

pretest and posttest instrument, student questionnaire responses, performance observation 

sheet of teachers in the experimental class and control class, and student activity 

observation sheet. This research was conducted in three sessions of learning. Based on the 

analysis of pretest and posttest before and after different treatments in the experimental 

class and control class showed an increased connect ability and mathematical 

understanding of students on the material comparisons. Learning RME significantly 

better than conventional learning in enhacing the ability of mathematical connections. 

However, to improve mathematical understanding RME approach is no better than 

conventional approaches. In general, students’ response to RME learning is positive. 

Keyword: RME Approach, Mathematical Connections, Mathematical Understanding. 
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KATA PENGANTAR 

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya 

penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Pendekatan 

Realistic Mathematics Education terhadap Kemampuan Koneksi dan Pemahaman 

Matematis Siswa pada Materi Perbandingan (Penelitian Eksperimen terhadap 

Siswa Kelas V A SDN Sindangraja dan Kelas V B SDN Jatihurip Kecamatan 

Sumedang Utara Kabupaten Sumedang). Penyusunan skripsi ini adalah sebagai 

sebagian dari salahsatu syarat dalam menempuh Ujian Sarjana Pendidikan pada 

Program Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pendidikan Indonesia 

Kampus Sumedang. 

Skripsi ini mendeskripsikan pembelajaran Realistic Mathematics Education 

dengan pembelajaran konvensional untuk melihat pengaruh dan memperoleh 

perbandingan lebih baik mana di antara kedua pendekatan tersebut dalam 

meningkatkan kemampuan koneksi dan pemahaman matematis siswa pada materi 

perbandingan.Materi perbandingan merupakan salahsatu materi dalam matematika 

yang erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari.Oleh karena itu, siswa 

diupayakan untuk memahami materi perbandingan agar siswa dapat memecahkan 

permasalahan sosial yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari yang 

membutuhkan konsep perbandingan dengan baik dan benar. 

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak 

kekurangan.Oleh karena itu, diharapkan kritik dan saran yang membangun untuk 

menyempurnakan skripsi ini.Semoga skripsi ini bermanfaat, khususnya bagi 

penulis, para guru dan pembaca pada umumnya. 
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