
 

 
 

141 
 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkanpengolahan data danpembahasan di bab IV, adabeberapahal yang 

dapatdisimpulkan. Beberapauraiansimpulantersebutadalahsebagaiberikut. 

1. PembelajaranmatematikadenganmenggunakanpendekatanRealistic 

Mathematics Education (RME) 

dapatmeningkatkankemampuankoneksimatematissiswapadamateriperbanding

an. Hal initerlihatdarihasilperhitunganujiperbedaan rata-rata (ujiWilcoxon) 

nilaiawaldannilaiakhirkemampuankoneksimatematis di 

kelaseksperimendimanaP-valuesebesar 0,000. Dengandemikian, 

dapatdisimpulkanbahwaterdapatperbedaan rata-rata 

nilaiawaldannilaiakhirkemampuankoneksimatematiskelaseksperimen. 

Perbedaan rata-rata tersebutmenunjukkanadanyapeningkatan, 

sehinggadapatdikatakanbahwapembelajaranmatematikadenganmenggunakanp

endekatan RME 

dapatmeningkatkankemampuankoneksimatematissiswapadamateriperbanding

ansecarasignifikan. 

Peningkatankemampuankoneksimatematispadakelaseksperimendipengaruhi 

pula olehaktivitassiswadankinerja guru 

dalammerencanakandanmelaksanakanpembelajaran. 

Perencanaanpembelajarandanpelaksanaanpembelajaran yang 

baikakanberdampakbaik pula 

terhadappeningkatankemampuankognitifsiswakhususnyakemampuankoneksi

matematissiswa. 

2. Pembelajaranmatematikadenganmenggunakanpendekatankonvensionaldapat

meningkatkankemampuankoneksimatematissiswapadamateriperbandingan. 

Pendekatankonvensional yang dilaksanakansecara optimal 

akanberdampakbaikpadapeningkatankemampuankognitifsiswa. 

Peningkatankemampuankoneksimatematisdapatterlihatdarihasilperhitunganuj

iperbedaan rata-rata 

nilaiawaldannilaiakhirkemampuankoneksimatematiskelaskontrol 
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yangmenunjukkanP-valuesebesar 0,030. 

Peningkatankemampuankoneksimatematissiswadidukungdenganadanyapenga

itanmateri yang akandipelajaridenganmaterisebelumnya yang 

sudahdipelajariataudengankehidupansehari-hari. Dalampembelajaran
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konvensional yang dilaksanakan di kelaskontrolmemanfaatkan media 

sederhanaberupagambaruntukmembentukbayanganmengenaikegiatan yang 

seringdijumpaisiswadalamkehidupansehari-hari yang 

berkaitandenganperbandingan. 

3. Pembelajaranmatematikadenganmenggunakanpendekatan RME 

lebihbaikdaripadapembelajaranmatematikadenganmenggunakanpendekatanko

nvensionaldalamupayameningkatkankemampuankoneksimatematissiswapada

materiperbandingan. Hal inidapatterlihatdariperhitunganujiperbedaan rata-

rata nilaigainkelaseksperimendankelaskontrol. Dari hasilujiperbedaan rata-

rata, 

dapatdisimpulkanbahwaterdapatperbedaankemampuankoneksimatematissisw

a di kelaseksperimendankelaskontrol. Ataudengan kata lain, pendekatan RME 

lebihbaiksecarasignifikanuntukmeningkatkankemampuankoneksimatematisda

ripadakonvensional. Hal 

tersebutterjadikarenasiswapadakelaseksperimenlebihbisadikondisikanpadasaa

tpembelajarandankemampuan yang 

dimilikisiswapadakelaseksperimenlebihungguldibandingkandengansiswapada

kelaskontrol 

4. Pembelajaranmatematikadenganmenggunakanpendekatan RME 

dapatmeningkatkankemampuanpemahamanmatematissiswapadakelaseksperi

menpadamateriperbandingan. 

Pengaitanmateridengancaramembayangkankegiatansehari-

haridanlatihansoalmembantumeningkatkankemampuanpemahamansiswa. 

Peningkatantersebutdapatterlihatdarihasilperhitunganujiperbedaan rata-rata 

nilaiawaldannilaiakhirkelaseksperimen. Hasilujiperbedaan rata-rata 

nilaiawaldannilaiakhirkemampuanpemahamanmatematiskelaseksperimenme

milikiP-valuesebesar 0,000. Dengandemikian, 

dapatdisimpulkanbahwapembelajaranmatematikadenganmenggunakanpendek

atan RME 

dapatmeningkatkankemampuanpemahamanmatematissiswapadamateriperban

dingansecarasignifikan. 
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Peningkatankemampuanpemahamanmatematissiswadidukungolehkinerja 

guru danaktivitassiswa yang terusmeningkat di setiappertemuan. 

5. Pembelajaranmatematikadenganmenggunakanpendekatankonvensionaldapat

meningkatkankemampuanpemahamanmatematissiswakelaskontrolpadamateri

perbandingan. Denganpendekatan yang berpusatpada guru, 

mampumeningkatkankemampuanpemahamanmatematissiswa. 

Pemberianlatihansoal, pernghargaanuntuksiswa yang aktif, 

danmotivasipadasiswadijadikansalahsatufakorpendukungpeningkatankemamp

uanpemahamanmatematis. 

Siswapadakelaskontroljugadiberikanpembelajaranmatematikadengancaramen

gaitkanmateri yang sedangdipelajaridengankonsepmatematika yang 

bersangkutandankegiatansehari-hari yang seringdijumpaisiswa. 

Olehkarenaitu, 

denganpeningkatankemampuanpemahamansiswapadakelaskontrol yang 

menggunakanpendekatankonvensionalmeningkatsecarasignifikan. 

6. Pembelajaran RME 

denganpembelajarankonvensionaldapatmeningkatkankemampuanpemahaman

matematissiswapadamateriperbandingan. Hal inidapatterlihatdariujiperbedaan 

rata-rata 

nilaiawaldannilaiakhirkemampuanpemahamankelaseksperimendankelaskontr

ol. Signifikansiujiperbedaan rata-rata 

nilaiawaldannilaiakhirkemampuanpemahamanmatematiskelaseksperimendan

kelaskontrolmenunjukkanP-valuelebihbesardari 0,05. Hasilujiperbedaan rata-

rata nilaiawalkelaseksperimendankelaskontroldiperolehsignifikansisebesar 

0,478 sehingga H0 yang menyatakantidakterdapatperbedaan rata-rata 

nilaiawalkelaseksperimendankelaskontrolditerima. Sedangkan, 

signifikansiuntuknilaiakhirkelaseksperimendankelaskontrolsebesar 0,466. 

Jadi, pembelajaranmatematikadenganmenggunakanpendekatan RME 

danpendekatankonvensionaldapatmeningkatkankemampuanpemahamanmate

matissiswa. Hal inidisebabkanolehbeberapafaktor. Salahsatufaktor yang 

menyebabkaniniadalahkurangnyapemberianpenguatanlatihansoal di 

kelaseksperimen. Sedangkan di kelaskontrol, guru 
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banyakmemberikanpenguatanlatihansoal. 

Pemberiansoallatihankepadasiswadianggappentingkarenadengandiberikanlati

hansoalsiswamenjaditerbiasamengerjakanberbagaimacambentuksoal. 

7. Berdasarkanperhitungan rata-rata angket yang terdiridari 19 pernyataan. 

Setelahperhitungan rata-rata angket, didapat rata-rata 

keseluruhanskorsikapsiswasebesar 4,16atau 83%. Artinya, respon yang 

ditunjukkansiswaterhadappembelajaran RME di 

kelaseksperimenmemilikiresponpositif. 

B. Saran 

Berdasarkanhasilpenelitiandanpembahasanpadabagiansebelumnya, 

terdapatbeberapa saran yang diajukankepadabeberapapihak.Beberapa saran 

tersebutadalahsebagaiberikut. 

1. BagiSiswa 

Siswadiharapkanuntukbisalebihdisiplinpadasaatpembelajaranberlangsung.Seh

arusnyasiswadiberikanpenguatanberupalatihansoal agar 

siswadapatmemahamiberbagaipermasalahan yang 

seringmunculpadasoal.Penelitimerekomendasikan agar 

siswajugaseharusnyadilatihuntukmengaitkanmateripembelajarandengankehidupan

sehari-hari agar materipembelajaranbisadiingatlebih lama olehsiswa.Hal 

inibertujuan agar siswadapatmenyelesaikanpermasalahansosialmengenaimateri 

yang 

sudahdipelajaridansiswadapatmengembangkankemampuankoneksisertapemahama

nmatematisnya. 

2. Bagi Guru 

PembelajaranmatematikadenganmenggunakanpendekatanRealistic 

Mathematics Education (RME) 

dapatmeningkatkankemampuankoneksidanpemahamanmatematissiswapadamateri

perbandingan.Olehkarenaitu, pembelajaraninibisadijadikanalternatifoleh guru 

yang 

inginmeningkatkankemampuankoneksidanpemahamanmatematisterutamapadasis

wasekolahdasar.Pembelajaraninidapatdilakukanpadamaterilainselainmateriperban

dingansaja. Sebaiknya guru mengoptimalkankinerjanyapadasaatpembelajaran, 
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karenakinerja guru merupakansalahsatufaktor yang 

mendukungtimbulnyapeningkatankemampuansiswa. 

3. BagiSekolah 

Penelitimerekomendasikankepadapihaksekolahuntukmembuatkebijakantentan

gkualitaskinerjamengajar guru.Kebijakantersebutdimaksudkan agar guru 

bisamengintrospeksikesalahannyadalammemberikanpembelajarandanterusberinov

asiuntukmeningkatkankemampuansiswa.Selainitu, 

hasilpenelitianinidiharapkanbisamenjadidoronganbagipara guru di sekolah yang 

bersangkutanuntukmelakukanpenelitian yang relevandenganpenelitianini. 

 

 

4. BagiPeneliti Lain 

Bagipeneliti lain yang 

akanmelakukanpenelitianmenggunakanpendekatanRealistic Mathematics 

Education (RME) 

untukmeningkatkankemampuankoneksidanpemahamanmatematispadamateriperba

ndinganataumaterilainnya, ataupununtukmeningkatkankemampuan lain 

penelitianinibisadijadikanreferensiataubandingan. 

Kekuranganpadapenelitianiniadalah media yang 

sederhanayaituhanyaberupagambardanketepatanalokasiwaktu.Disarankanuntukpe

nelitilainuntukmempersiapkan media yang 

lebihbaikdanobservasiterlebihdahulukesekolahpenelitian agar 

mengetahuisituasidankondisisekolah.  

 


