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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

Berdasarkan hasil penelitian, analisis, refleksi dan pembahasan mengenai 

penerapan model pembelajaran berbasis masalah untuk meningkatkan kemampuan 

pemecahan masalah matematis siswa Sekolah Dasar tentang soal cerita mengenai 

bangun ruang sederhana, maka dapat dikemukakan simpulan dan rekomendasi yang 

terkait dengan penelitian ini. 

A. Simpulan  

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian mengenai penerapan pendekatan 

kontekstual dalam pembelajaran Matematika untuk meningkatkan pemahaman 

konsep matematis siswa Kelas IV B di SD tentang pokok bahasan sifat-sifat 

bangun ruang sederhana dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut: 

1. Proses pembelajaran matematika dengan menerapkan pendekatan kontekstual 

terdiri dari tujuh prinsip yaitu prinsip konstruktivisme (constructivism), 

menemukan (inquiry), bertanya (questioning), masyarakat belajar (learning 

community), pemodelan (modeling), refleksi (reflection), dan penilaian yang 

sebenarnya (authentic assesment). Proses pembelajaran matematika dengan 

menerapkan pendekatan kontekstual pada pokok bahasan sifat-sifat bangun 

ruang sederhana mengalami perkembangan dari siklus 1 ke siklus II. Pada 

siklus I prinsip pendekatan kontekstual belum terlaksana dengan baik karena 

peneliti menjalankan tahapan kurang efektik sehingga kelas kurang kondusif. 

Pada prinsip masyarakat belajar, masih terlihat siswa yang kurang bekerja 

sama dalam kelompoknya. Pada tahapan lainnya masih banyak siswa bermain 

dan tidak fokus terhadap pembelajaran yang dilakukan. Pada siklus II guru 

menjelaskan tujuan bekerja dalam kelompok sehingga seluruh siswa terlibat 

bekerja sama melakukan pengamatan dan guru mengawasi berjalannya diskusi 

kelompok. Guru juga memberikan reward dan punishment selama kegiatan 

pembelajaran. Sehingga pada siklus II ini proses pembelajaran sudah terlaksana 

dengan baik. 

2. Kemampuan pemahaman konsep matematis siswa mengalami peningkatan 

setelah diterapkan pendekatan kontekstual. Hal ini terlihat dari peningkatan 
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seluruh indikator kemampuan pemahaman konsep matematis pada setiap 

siklusnya. Selain itu, ketuntasan belajar secara klasikal juga mengalami 

peningkatan dari kategori sedang menjadi kategori sangat tinggi. Nilai rata-rata 

kelas juga mengalami peningkatan dari kategori tinggi meningkat menjadi 

kategori sangat tinggi. Peningkatan pemahaman konsep matematis siswa Kelas 

IV Sekolah Dasar pada saat siklus I data menunjukan bahwa persentase 

ketuntasan pemahaman konsep matematis diatas KKM yaitu 71% pada siklus 

II mengalami peningkatan persentase ketuntasan pemahaman konsep yaitu 

sebesar  23% dengan perolehan persentase banyaknya siswa diatas KKM yaitu 

94%. Rata-rata pemahaman konsep siswa juga meningkat pada siklus I 

memperoleh nilai rata-rata 75, pada siklus II mengalami peningkatan sebesar 

16 poin yaitu mempeoleh nilai rata-rata 91. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

kemampuan pemahaman konsep matematis siswa pada pokok bahasan sifat-

sifat bangun ruang sederhana mengalami peningkatan dengan menggunakan 

pendekatan kontekstual (Contextual Teaching and Learning). 

 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil analisis penerapan dan peningkatan pemahaman konsep 

matematis siswa pada Penelitian Tindakan Kelas ini, penerapan pendekatan 

kontekstual dapat meningkatkan aktivitas guru dan peserta didik serta pemahaman 

konsep matematis semakin baik. Oleh karena itu agar proses pembelajaran 

menggunakan pendekatan kontekstual dapat berjalan dengan baik sesuai dengan 

yang diharapkan, maka dari itu peneliti mengajukan beberapa rekomendasi yang 

berdasarkan temuan-temuan selama penelitian ini, sebagai berikut: 

1. Pada prinsip konstruktivisme (constructivism), guru harus mengecek ulang 

pengetahuan siswa agar dapat memanfaatkan pengetahuan awalnya dalam 

rangka membangun sendiri pengetahuan selanjutnya terkait kehidupan nyata 

dan memotivasi siswa agar yakin terhadap kemampuannya. 

2. Pada prinsip menemukan (inquiry), guru harus memberlakukan punishment 

contohnya berupa pengurangan skor proses belajar dan tugas tambahan bagi 

siswa yang tidak mendengarkan arahan yang dijelaskan oleh, sehingga pada 

saat pembelajaran berlangsung siswa dapat terfokus mencoba menemukan 
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pengetahuan yang hendak dikuasainya serta guru harus memberikan petunjuk 

pada LKS yang rinci dan sistematis agar kondisi kelas tetap kondusif. 

3. Pada prinsip bertanya (questioning), guru harus memberikan reward kepada 

siswa yang telah mengemukakan pendapatnya, diantaranya reward berupa 

bintang prestasi ataupun berupa pujian. Kemudian, guru harus memberikan 

motivasi agar siswa tidak takut salah dan berani dalam mengemukakan 

pertanyaan ataupun pernyataannya.  

4. Pada prinsip masyarakat belajar (learning community), guru harus 

menjelaskan tujuan belajar kelompok dan mengawasi pelaksanaan diskusi 

kelompok agar berjalan secara efektif, contohnya guru selalu berkeliling 

untuk mengontrol dan membimbing kegiatan yang dilakukan oleh setiap 

kelompok. 

5. Pada prinsip pemodelan (modeling), guru harus memanfaatkan model untuk 

menjembatani tersampaikannya materi ajar yang abstrak. Terutama pada 

penelitian ini yaitu terkait pokok bahasan bangun ruang, sebagaimana yang 

kita ketahui bangun ruang merupakan benda berbentuk tiga dimensi, sehingga 

jika tanpa difasilitasi dengan media konkret siswa akan sangat kesulitan 

dalam mengimajinasikannya.  

6. Pada prinsip refleksi (reflection), dari awal pembelajaran guru harus secara 

jelas menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan agar selama 

proses pembelajaran siswa menyadari bahwa pentingnya pembelajaran 

tersebut. Sehingga pada kegiatan akhir pembelajaran siswa mengetahui  

makna dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari siswa. 

7. Pada prinsip penilaian yang sebenarnya (authentic assesment), guru harus 

melakukan penilaian proses belajar contohnya membuat catatan lapangan dan 

guru harus melakukan penilaian hasil belajar, menganalisis ketercapaian 

siswa sesuai dengan indikator capaian kompetensi yang diharapkan agar 

dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. 

8. Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya peneliti lebih mengoptimalkan 

prinsip-prinsip pembelajaran yang ada di dalam pendekatan kontekstual pada 

saat melakukan tindakan. 


