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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

5.1  Simpulan  

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian penerapan pendekatan RME untuk 

meningkatkan pemahaman konsep matematis siswa di sekolah dasar dapat ditarik 

beberapa simpulan sebagai berikut. 

1. Pelaksanaan Pembelajaran dengan Menerapkan Pendekatan Realistic Mathematic 

Education di Kelas IV Sekolah Dasar 

Pelaksanaan pembelajaran pada penelitian ini berpedoman pada tiga prinsip 

pendekatan RME, yaitu didactic phenomenology, guided re-inviation dan self 

developed model. Pelaksanaan pembelajaran pendekatan RME dapat terlaksana dengan 

lancar dengan 20 pernyataan dan terkategori baik sekali. Pembelajaran ini berpusat 

pada siswa. Siswa melakukan banyak interaksi dalam proses pembelajaran sehingga 

siswa mengalami perubahan yang lebih baik dari segi kegiatan siswa dengan ketiga 

prinsip pendekatan RME. Pada prinsif didactical phenomenology siklus I kelas masih 

kurang  kondusif dan masih ada beberapa siswa yang tidak memperhatikan ketika guru 

sedang menjelaskan masalah konstektual. Siklus II guru lebih tegas lagi dan guru 

membuat kesepakatan sebelum melaksanakan pembelajaran yaitu dengan pemberian 

reward dan punishmen berupa pemberian bintang dan pencabutan bintang ketika 

melanggaran kesepakatan yang telah dibuat. Tahap guided reinvention pada siklus I 

beberapa kelompok kebingungan memahami masalah yang ada pada LKS. Dalam 

pengerjaan LKS membutuhkan waktu yang sangat lama, belum semua siswa dalam 

kelompok bekerjasama dan siswa berisik ketika presentasi dimulai. Pada saat siklus II 

hampir semua kelompok mengerti dan memahami intruksi yang guru jelaskan. 

Pengerjaan LKS susah sesuai dengan waktu yang diberikan. Guru memgingatkan 

kembali kesepakatan yang telah dibuat. Pada tahap self developed models siswa masih 

belum paham intruksi pengerjaan lembar evalusi, masih ada beberapa siswa yang tidak 

paham cara pengerjaanya. Pada siklus II dilakukan perbaikan yaitu dengan 

menginstruksikan lebih jelas kepada siswa untuk mengerjakan lemabar evaluasi secara 
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individual, dengan pemahaman yang telah mereka dapatkan pada saat 

menegerjakan LKS secara berkelompok 

2. Peningkatan Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis Siswa Kelas IV sekolah 

Dasar setelah diterapkan Pendekatan RME   

Peningkatan pemahaman konsep matematis siswa kelas IVF Sekolah Dasar 

Negeri di salah satu Kota Bandung dari siklus I ke siklus II dengan menerapkan 

penekatan RME pada pembelajaran kemampuan siswa mengalami peningkatan. Hasil 

kemampuan pemahaman konsep matematis siswa yang meningkat antara siklus I 

dengan siklus II dengan ketuntasan pada siklus I sebesar 81.48% meningkat 14.82% ke 

siklus II sebesar 96.30%. Peningkatan ini terjadi dikarenakan adanya pelaksanaan 

penerapan pendektan RME di kelas IVF sekolah dasar yang sudah sesuai dengan 

prinsip yang ada pada pendektan tersebut. Jadi, hal ini menunjukkan bahwa hasil 

kemampuan pemahaman konsep matematis siswa kelas IV sekolah dasar dapat 

ditingkatkan dengan adannya pendekatan RME dalam proses pembelajarannya.   

1.2 Rekomendasi 

1. Tahap Dudactical Phenomenologi, penyampaian masalah kontekstual harus 

mengunakan benda konkrit yang berkaitan dengan masalah yang ada dikehidupan 

sehari – hari. Selain itu, dalam menyampaikan masalah kontekstual harus  dengan 

jelas  dan dapat dibayangkan dalam benar siswa, penyampaian terpusat didepan 

kelas dengan bantuan media pembelajaran yang dapat menarik pertahiatan siswa. 

Dan guru harus membuat kesepakatan beruapa pemberian reward dan puihment. 

2. Tahap Guided Reinvention, guru harus jelas dalam menjelaskan tiap langkah yang 

harus dikerjakan oleh siswa dan pemberian batas waktu pengerjaan LKS agar siswa 

dapat memanfaatkan waktu dengan baik dan focus dalam menegrjakan tugasnya. 

Dan harus lebih tegas dan mengingatkan lagi ketika presentas dimulai sehingga 

tidak ada siswa yang tidak memperhatikan atau bermain, mengobrol sama teman 

sekelompoknya.  

3. Tahap Self Develoved Models, Guru harus bisa menginstruksikan lebih jelas kepada 

siswa untuk mengerjakan lemabar evaluasi secara individual, dengan pemahaman 

yang telah mereka dapatkan pada saat menegerjakan LKS secara berkelompok.  


