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KESIMPULAN, IMPLIKASJ DAN SARAN 

A. Kesimpulao 

Berdasarltan hasil analisis data dan temuan penelitian selama pembelajaran 

dengan pendekatan matematika realistik dengan menekankan kemampuan 

pemecahan masalah dan komunikasi maternal is slswa, maka peneliti memperoleh 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Kemampuan pemecahan masalah antara siswa yang memperoleh 

pembelajaran melalui pendekatan matematika realistik lebih twggi 

dibandingkan dengan siswa yang memperoleh pembelajarao me\alui 

pendel<atan l<onvensional. Kemampuan memahami masalah ke!ompok 

PMR 6,59 lebib tinggi dibandingkan kelompot pendekalan konvensional 

5,21. Kemampuan perenc.!naan kelompolc PMR 7,24 lebih tinggi 

dibandingkan l<elompok pendekatan konvensional 5,40. Kemampuan 

melakukan penyelesaian kelompok PMR 16,38 lebih tinggi dibandingkan 

kelompok. pendekatan konvensional 9,40. Kemampuan memeriksa 

kembali kelompok PMR 4,31 lcbih tinggi dibandingkan kelompok 

pendekatan konvensional 0,875. Keseluruhan aspek kemampuan 

pemecahan masalah kelompok PMR 34,53 lebih tinggi dibandingkan 

kelompok pendekatan konvensional 20.89. Karena kemampuao 

pemecahan masalah antara siswa yang mempero!eh pembclajaran melalui 

pendekatan matematika rea!istik lebih tinggl dibandingk.an dengan siswa 

yang memperoleb pembelajaran melalui pendekalan konvc:nsional, maka 
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pembelajaran dengan pendekatan matcmatika realistik bcrpengaruh positif 

terhadap kemarnpuan pemecahan masalah siswa. 

2. Kemampuan komunikasi matematis antara siswa yang mempero!eh 

pembelajaran melalui pendekatan matematika realistik lebih tinggi 

dibandingkan dengan siswa yang mernperoleh pembelajaran melalui 

pendekatan konvensional. Kema.mpuan menghubungkan gambar ke dalam 

bahasa atau simbol mateme.tika kelompok PMR 7,15 lebih tinggi 

dibandingkan kelompok pendekatan konvensional 5,49. Kemampuan 

menjelaskan peri~tiwa sehari-l!ari dalam baha.'la stau simbol matematika 

k.elompok PMR 7,88 lebih tinggi dibandingkan ke!ompok pendel<atan 

konvensional 5,81. Kemampuan menghubungkan tabel k:e datam bahasa 

atau simbol matematika kelompok PMR 7,36 lebih tinggi dibandingkan 

kelompok pendekatan konvensional 5,00. Kemampuan menjelaskan ide 

matematika dengan metode grafik kelompok PMR 5, 78 lcbih tinggi 

dibandingkan kelompok pendekatan konvensional 2.63. Kemampuan 

menje!askan peristiwa sehari-hari dengan metode gabungan kelompok 

PMR 6,81 lebih tinggi dibandingkan kelompok pendekatan korwensionnl 

3,23. Keseluruhan aspe.k kemampuan komunikasi matematis k.elompok 

PMR 34,99lebih tinggi dibandingkan kelompok. pendekatan konvensional 

22,15. Karena kemampuan komunikasi matematis antara siswa yang 

memperoteh pcmhelajaran melalui pcndekatan rnatcmatika realistik lebih 

tinggi dibandingk.an dengan siswa yang memperoleh pembelajaran melalui 

pendekatan konvensional. maka pembelajaran dengan pendekatan 
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matematika realistik berpengaruh positiftemadap kemampuan komunik.asi 

matematis siswa. 

3. Variasi jawaban siswa pads. pembelajaran dengan pendekatan matematika 

realistik. lebih bailc dibandingkan dengan pembelajaran dengan pendekatan 

lronvensional. 

B. lmplikasi 

Berdasarkan kesimpulan dan hasil penelitian dapat disampai.kan 

kemampuan pemtx:ahan masalah dan kemampuan komunik.asi matematis siswa 

dengan pendekatan matematika reelistik lebih hail;. dibandingkan dengnn 

pendekatan konvensional. Pembelajaran <L:ngan pendekatan matematilca realistik 

sangat efektif meningkatk.an kemampuan pemecahan masalah dan lcomunikasi 

matematis siswa. Oengan pendekatan matemwika realistik juga membuat siswa 

berani mengemukakan pendapat dan menerima pendapat orang lain, memiliki 

sikap dem0k.ratis serta menimbulkan rasa senang dalam belajar matematika. Guru 

sebagai ternan belajar. mediator, fasilitator membawa konsekwensi bagi guru 

untuk lebih memahami kelemahan dan kekuatan dari bahan ajar serta karakteristik 

kemampuan individual siswa. Jika hal ini dilakukan secara berl(esinambungan 

akan membawa dampak yang positif terhadap pengetah\Wl guru dimasa yang 

akan datang. 
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C. Sara• 

Berdasarkan implilcasi dari hasil penelitian, maka disampaikan 

beberapa saran yang ditujukan kepada berbagai pihak yang berkepentingan 

dengan hasil penelitian ini. Saran tersebut sebagai berikut: 

I. Kepada Guru 

a. Pembelajaran dengan penciek.atan matematika realistik merupakan 

salah satu altematif bagi guru matematika dalam menyajik.an 

materi pelajaran matematika. 

b. Pembelajaran dengan pendekatan matematika realistik hendaknya 

diteraplcan pada materi yang esensial menyangkut benda-benda 

~ang real disekitar tempat belajar, agar siswa lebih cepat 

memahami pelajaran yang sedang dipelajari. 

c. Dalam setiap pembelajaran .guru sebaiknya menciptakan suasana 

belajar yang memberl kesempatan kepada siswa untuk 

mcngungkapkan gagasan-gagasan matcmatika dalam bahasa dan 

cara mereka sendiri, sehingga dalam belajar maternatika siswa 

menjadi berani beragumentasi, lebih percccya dan kreatif. 

2. Kepada peneliti Lanjutan 

Untuk penelitian lebih lanjut hendaknya penelitian ini dapat 

dilengkapi dengan meneliti aspek lain secara tetperinci yang belum 

terjangkau dalam penelitian ini dan mendesain bahan ajar scrta instrumen 

yang lebih memusat. 




