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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, REKOMENDASI 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut. 

1. Penerapan PMR berhasil meningkatkan kemampuan spasial dan representasi 

matematis siswa sekolah level tinggi pada materi bangun ruang secara signifikan. 

Selain berdasarkan pengujian nilai pretes dan postes, peningkatan yang terjadi 

berdasarkan proses pembelajaran melalui PMR. Dalam pembelajarannya 

didapatkan  temuan siswa dapat menyelesaikan masalah kontekstual dengan cara 

berdiskusi dengan kelompoknya. Perubahan cara belajar siswa saat proses 

pembelajaran terlihat pada pertemua kedua, dimana siswa sudah mengerti alur 

atau prosedur pembelajaran PMR. Peningkatan lain terjadi pada perubahan sikap 

siswa yang tadinya segan untuk mengungkapkan pendapat mulai terbiasa aktif 

dan berdiskusi dengan teratur. 

2. Penerapan PMR berhasil meningkatkan kemampuan representasi matematis 

siswa sekolah level sedang secara signifikan. Peningkatan yang terjadi 

disebabkan oleh pembelajaran PMR yang dengan mengelompokkan siswa untuk 

berdiskusi menjadi efektif, terutama pada level sekolah sedang dan mempunyai 

jumlah siswa cukup banyak. Sama seperti pada sekolah level tinggi, kemampuan 

siswa meningkat dengan adanya kegiatan menyelesaikan LKS dan berdiskusi 

kelompok. Siswa yang mengalami kesulitan saat proses pembelajaran 

mendapatkan bimbingan, sehingga siswa merasa mampu dan termotivasi dalam 

pembelajaran berikutnya. Pada beberapa siswa yang telah mendapatkan 

bimbingan pada awal pembelajaran menjadi lebih mandiri dalam menyelesaikan 

LKS berikutnya. Proses terpenting yang menjadi faktor peningkatan ini adalah 

PMR memberikan ruang yang longgar pada siswa untuk merepresentasikan ide 

dan pendapatnya dalam berbagai bentuk representasi. 
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3. Pembelajaran dengan PMR terbukti tidak lebih baik dalam meningkatkan 

kemampuan spasial  dibandingkan pembelajaran konvensional. Hal ini nilai gain 

pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol tidak jauh berbeda. Selain itu,  

disebabkan deskripsi hasil observasi pembelajaran konvensional yang 

menunjukkan pengelolaan kelas, sarana belajar yang memadai, kemampuan  

siswa yang tinggi, dan pembelajaran yang tepat dilakukan oleh guru yang 

berpengalaman, sehingga siswa fokus dan teratur ketika belajar.  

4. Pencapaian kemampuan spasial lebih baik dicapai oleh pembelajaran 

konvensional. Hal ini disebabkan kemampuan awal kelas kontrol lebih unggul 

dibandingkan kelas eksprimen. Seperti yang telah dipaparkan pada pembahasan 

bahwa kemampuan spasial dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya adalah 

pengalaman dan kematangan siswa, lingkungan, dan bakat yang dimiliki siswa. 

Bisa jadi pencapaian yang diperoleh siswa pada pembelajaran konvensional 

karena siswanya berada pada lingkungan yang mendukung peningkatan 

kemampuan spasial, dipadukan pula dengan pembelajaran yang baik di sekolah. 

Sehingga pencapaian pembelajaran konvensional kemampuan spasial siswa sama 

dengan pembelajaran PMR.  

5. Pencapaian representasi metematis lebih baik secara signifikan diperoleh dari 

hasil pembelajaran PMR. Hal ini disebabkan pembelajaran PMR kaya akan 

kegiatan dan aktivitas untuk siswa mengkonstruksi pemahaman siswa, sehingga 

siswa lebih termotivasi dan memiliki kemandirian dalam belajar. Penggunaan 

materi yang kontekstual, penggunaan model yang relevan dan diterima siswa, 

adanya diskusi kelompok kecil, adanya keterkaitan antara materi dengan materi 

lain maupun konteks dalam kehidupan siswa sehingga lebih bermakna. Dan 

adanya bimbingan dari guru untuk mengarah dalam menemukan konsep. 

 

B. Impilikasi 

Implikasi dari penelitian ini adalah pembelajaran PMR efektif dalam 

meningkatkan kemampuan spasial dan representasi siswa pada level sekolah tinggi 

dan sedang khususnya pada materi bangun ruang. Penyusunan lembar kegiatan siswa 
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(LKS) dengan menggunakan masalah kontekstual menjadi hal penting dalam 

menciptakan situasi pembelajaran dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. 

Kemampuan guru dalam mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari siswa perlu 

diperhatikan, karena dalam pembelajaran terdapat gagasan atau ide siswa yang diluar 

materi namun mempunyai kaitan yang sangat kuat. Disini perlunya kemampuan guru 

atau peneliti untuk benar-benar menguasai materi dan langkah pembelajaran PMR. 

Dalam penelitian ini juga, kemampuan yang diujikan pada siswa dan proses dalam 

mencapainya menjadi hal paling penting dalam penyusunan bahan ajar maupun LKS. 

Pemahaman terhadap kemampuan spasial dan representasi matematis yang kurang 

akan menyebabkan kesalahan penilaian terhadap kemampuan siswa yang 

mengakibatkan biasnya hasil suatu penelitian. Pembelajaran menggunakan PMR 

cenderung membuat siswa aktif terutama pada kelas yang jumlah siswanya lebih dari 

30 orang. Banyaknya siswa dalam penelitian ini juga berpengaruh terhadap hasil 

penelitian. Kelas kontrol level sedang berjumlah sebanyak 20 orang dan kelas 

eksperimen sebanyak 36 orang. Kemampuan dan pengalaman guru dalam mengajar 

menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi peningkatan kemampuan spasial dan 

representasi matematis siswa. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terdapat indikator  representasi 

yang mengalami pencapaian paling tinggi adalah penggunaan persamaan dan ekspresi 

matematik, kemudian penggunaan visual dan gambar, dan terakhir penggunaan kata-

kata secara tertulis. Penggunaan persamaan dan ekspresi matematik lebih unggul 

karena siswa pada pembelajaran biasa juga terbiasa menggunakan persamaan 

matematik. Paling rendah dalam penggunaan kata-kata tertulis, karena jarang sekali 

soal dalam matematika untuk sekolah dasar yang menanyakan alasannya dari suatu 

jawaban, lebih pada hasil dari suatu permasalahan. 

Pada aspek kemampuan spasial, pencapaian paling tinggi sampai paling 

rendah yaitu  aspek spatial location memory, spatial perception, spatial orientation, 

spatial disembedding, dan spatial visualization. Penyebab rendahnya aspek spatial 

disembedding dan spatial visualization, karena dalam kehidupan sehari-hari baik 

siswa maupun orang dewasa jarang sekali memperhatikan benda kecil yang 
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menempel pada suatu benda dan memandang suatu objek dari sudut pandang yang 

berbeda. Mempelajari kemampuan spasial dengan matematika mengajarkan konsep 

kehidupan yang mana, dalam kehidupan senantiasa jangan mengabaikan hal kecil 

dengan memandang hal yang lebih besar, dan mencoba memandang suatu 

permasalahan dari sudut pandang yang berbeda untuk menyelesaikannya.  

 

Keterbatasan Penelitian : 

 Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu dalam penentuan sampel yang tidak 

seimbang secara jumlah siswa dan kualitas guru dalam mengajar. Selain itu, peneliti 

kurang mempertimbangkan adanya intervensi dari salah satu guru yang mengetahui 

bahwa dirinya sedang menjadi subjek penelitian, sehingga memaksimalkan 

pembelajaran yang dilakukan dan tidak seperti biasanya. 

  

C. Rekomendasi 

 Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan penelitian  yang telah 

dilakukan, ada beberapa saran yang diajukan sebagai berikut. 

1. Bagi peneliti selanjutnya, dapat menggunakan pembelajaran PMR dengan 

terlebih dahulu melakukan latihan dalam melakukan langkah-langkah 

pembelajaran, sehingga dapat memberikan pembelajaran yang ideal. Selain itu 

dalam penyusunan bahan ajar perlu diperhatikan penggunaan konteks yang 

benar-benar relevan dengan karakteristik subjek penelitian. PMR juga bisa diuji 

pada materi geometri lainnya seperti bola, silinder, kerucut dan lainnya. 

Pemilihan sampel penelitian diusahakan mempunyai jumlah subjek yang sama 

dan kemampuan guru yang seimbang dalam melakukan pembelajaran karena 

akan berpengaruh terhadap hasil penelitian. Sangat disarankan sebelum 

menentukan kelas eksperimen dan kontrol, peneliti sebaiknya melakukan tes 

kemampuan awal matematis (KAM) siswa. Sehingga tidak salah salah 

menentukan level kemampuan siswa. 

2. Bagi guru dan calon guru yang ingin melatih siswa untuk membiasakan siswa 

aktif diskusi bisa menggunakan PMR dalam pembelajaran. Selain melatih siswa 
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belajar mandiri, PMR juga memotivasi guru untuk merancang bahan ajar yang 

sesuai dan efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

3. Bagi sekolah, pihak sekolah dapat mengadakan kegiatan pelatihan mengenai 

PMR dalam program sekolah, mengadakan kegiatan sharing atau lesson study 

bagi guru untuk saling bertukar pengalaman dan strategi dalam mengajar, 

sehingga guru lebih banyak pertimbangan model/strategi untuk mengoptimalkan 

pembelajaran. 

4. Bagi pemangku kebijakan, PMR dapat dijadikan salah satu model pembelajaran 

yang dilatihkan kepada guru untuk mengembangkan kemampuan guru dalam 

merancang bahan ajar dan lembar kegiatan siswa. 


