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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Hasil pengembangan LKDP dengan pendekatan PMRI pada materi

Operasi Penjumlahan dan Pengurangan Pecahan untuk untuk meningkatkan

kemampuan penalaran matematis peserta didik kelas VII MTs. Al-Jami’iyatul

Wasliyah Tembung adalah sebagai berikut:

1. Kualitas LKPD yang dikembangkan dengan pendekatan PMRI pada

materi pecahan layak digunakan dari aspek kevalidan, kepraktisan, dan

keefektifan. Ditinjau dari aspek kevalidan, LKPD yang dikembangkan

dinyatakan valid. Hal ini didasarkan pada perolehan skor rata-rata

penilaian LKPD oleh ahli sebesar 3,68 dan memperoleh kategori valid.

Ditinjau dari aspek kepraktisan, LKPD yang dikembangkan dinyatakan

praktis. Hal ini didasarkan dari hasil angket respon peserta didik diperoleh

skor 3,56 dengan kategori sangat baik, hasil pengisian angket respon guru

diperoleh skor 3,67 dengan kategori sangat baik. Ditinjau dari aspek

keefektifan, LKPD yang dikembangkan dinyatakan efektif. Hal ini dilihat

dari tercapainya tujuan pembelajaran dimana rata-rata ketuntasan belajar

individual sebesar 81% dengan kriteria ketuntasan klasikal diperoleh

89,65%.

2. Adapun peningkatan kemampuan penalaran matematis peserta didik yang

diberi pembelajaran pendekatan realistik menggunakan perangkat

pembelajaran berupa LKPD yang dikembangkan adalah setelah

pembelajaran dengan LKPD diperoleh rerata ketuntasan belajar individual

81%. Untuk kriteria ketuntasan klasikal diperoleh 89,65%. Dengan

demikian secara klasikal memenuhi kriteria ketuntasan. Dapat dilihat juga

rata-rata gain kemampuan peserta didik sebesar 0,69 dengan kategori

sedang. Hal ini berarti kemampuan penalaran matematis peserta didik

melalui pembelajaran dengan LKPD yang dikembangkan mengalami

peningkatan. Berdasarkan tes kemampuan akhir peserta didik ini diperoleh

ketuntasan belajar peserta didik adalah 89,6% meningkat 79,6% dari tes
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awal. Berdasarkan n-gain peserta didik yang berada pada kategori tinggi

ialah sebanyak 41% dan yang berada pada kategori sedang yakni 59%.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian diatas, peneliti menyarankan beberapa

hal sebagai berikut:

1. Perangkat pembelajaran yang dihasilkan ini baru sampai pada tahap

pengembangan, belim diimplementasikan secara luas disekolah lainnya.

Untuk mengetahui efektivitas perangkat pembelajaran dengan model

pendidikan matematika realistik ini, disarankan pada para guru dan

peneliti untuk mengimplementasikan perangkat pembelajaran dengan

model pendidikan matematika realistik ini pada ruang lingkup yang lebih

luas disekolah-sekolah lainnya.

2. Perangkat pembelajaran dengan model pendidikan matematika realistik

dalam meningkatkan kemampuan penalaran matematis peserta didik

hendaknya dikembangkan untuk pokok bahasan matematika yang lain,

karena berdasarkan respon peserta didik diperoleh bahwa peserta didik

berminat mengikuti pembelajaran selanjutnya dengan pembelajaran

dengan model pendidikan matematika realistik dalam meningkatkan

penalaran matematis peserta didik.

3. Dalam pembentukan kelompok diskusi disarankan untuk tidak hanya

memperhatikan heterogenitas, akan tetapi juga kenyamanan siswa dalam

kelompok.

4. Ketika memberikan soal yang berkaitan dengan etnomatematik, guru harus

lebih memperhatikan kemampuan siswa dalam memahami gambar, agar

tidak ada yang salah memahami gambar ataupun kesulitan dalam

membaca gambar yang disediakan pada permasalahan.


