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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan  

Berdasarkan analisa data pada bab IV dapat ditarik beberapa kesimpulan dari hasil 

penelitian ini, yaitu : 

1. Tahapan pembelajaran PMR yaitu : 

 Guru memberikan masalah / soal  diskusi yang “riil” bagi siswa 

sesuai dengan pengalaman dan tingkat pengetahuannya 

sehinggasiswa segera terlibat dalam pembelajaran bermakna. 

 Guru mengarahkan siswa mendeskripsikan masalah kontektual 

melakukan interprestasi aspek matematika yang ada pada 

masalah yang diberikan. 

 Guru mengarahkan siswa untuk bekerja sama mendiskusikan 

penyelesaian masalah – masalah yang telah diselesaikan secara 

individu (negosiasi, membandingkan, berdiskusi)untuk 

mengambil satu pemecahan masalah yang menurut mereka 

paling benar jawaban yang telah dikerjakan masing – masing 

siswa. 

 Dari hasil diskusi kelas, guru mengarahkan siswa  untuk 

menarik kesimpulan suatu rumusan konsep / prinsip dari topik 

yang dipelajari. 

2. Setelah  pelaksanaan siklus I, nilai rata-rata siswa masih 64,69% 

dengan tingkat ketuntasan belajar secara klasikal 60 % (belum 

tercapai) dan setelah  dilaksanakan siklus II, dengan membentuk 

kelompok belajar siswa dan menambah latihan – latihan untuk di 

kerjakan siswa, maka nilai rata-rata siswa menjadi 7,6 dengan 

tingkatan ketuntasan belajar klasikal 88%  (tercapai). Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa pendekatan matematika realistik 
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pembelajaran matematika topik penjumlahan dan pengurangan bulat di 

kelas IV adalah Efektif 

5.2. Saran  

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, penulis memberikan beberapa saran  

untuk memperbaiki kualitas hasil belajar siswa, antara lain di sarankan : 

a. Dalam belajar mengajar  bidang  studi matematika, hendaknyaguru dapat 

mencari mencari strategi belajar mengajar yang  sesuai  dengan situasi dan 

kondisi sebagai alternatif untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Salah 

satu alternatif penerapan pembelajaran matematika realistik (PMR)  

khususnya pada pokok  bahasan penjumlahan dan pengurangan bilangan 

bulat. 

b. Agar memperoleh hasil belajar yang lebih baik dalam menerapkan 

pembelajaran matematika realistik (PMR), sebaiknya guru harus 

menyiapkan perangkat pembelajaran yang lain seperti LKS dan situasi 

kelompok belajar yang lebih kooperatif. 

c. Dari hasil penelitian ini  di dapat bahwa masih ada siswa yang kurang 

berani dalam  mengemukakan pendapat atau keslutan yang di hadapinya 

dalam penerapan pembelajaran matematika realistik dan faktor 

penyebabnyan  antara lain karena selama ini siswa terbiasa pasif dalam  

kegiatan pembelajaran sehinnga kreativitas siswa tersebut tidak 

berkembang dengan baik. Jadi, diharapkan jika ada penelitian lanjutan 

maupun kepada guru yang akan menerapkan  pembelajaran matematika 

realistik (PMR) ini agar  pada bagian ini lebih diperhatikan sehingga siswa 

lebih tertantang lagi dalam mengemukakan pendapatnya. 

 

 

 

 


