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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarakan temuan penelitian yang telah dipaparkan pada bab 4, dapat 

disimpulkan bahwa rancangan pembelajaran berbasis pendekatan matematika 

realistik untuk meningkatkan hasil belajar materi bangun ruang pada siswa kelas V 

sekolah dasar di susun dengan mengikuti pedoman Permendikbud No. 22 Tahun 

2016. Rancangan pembelajaran terdiri atas identitas (identitas sekolah, mata 

pelajaran, kelas/semester, materi pokok, alokasi waktu), kompetensi dasar dan 

indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi pelajaran, metode 

atau pendekatan yang digunakan, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-

langkah pembelajaran, serta penilaian hasil pembelajaran. Adapun langkah-

langkah pembelajaran yang digunakan dalam kegiatan inti menggunakan langkah-

langkah pendekatan matematika realistik dan dengan upaya untuk meningkatkan 

hasil belajar materi bangun ruang pada siswa kelas V sekolah dasar.  Proses 

pembelajarannya meliputi 3 tahap kegiatan yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan 

inti dan kegiatan penutup. 

Berikut penjabaran dari setiap kegiatan dalam rancangan pembelajaran: 

a. Kegiatan pendahuluan pada pembelajaran berbasis pendekatan matematika 

realistik dimaksudkan untuk menyiapkan kesiapan belajar peserta didik yang 

dapat dilaksanakan dengan menyiapkan kondisi fisik peserta didik seperti 

meyiapkan tempat duduk, media dan alat pembelajaran dan penahayaan 

ruangan kelas, melakukan apersepsi dengan mengaitkan dengan masalah 

kontesktual peserta didik, menyampaikan tujuan pembelajaran, menjelaskan 

manfaat pembelajaran dan menjelaskan langkah-langkah pembelajaran. 

b. Kegiatan inti pada pembelajaran berbasis pendekatan matematika realistik 

berisikan tentang langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan langkah-

langkah pendekatan matematika realistik yakni diawali dengan mamahami 

masalah kontekstual, menjelaskan masalah kontekstual, menyelesaikan 

masalah kontekstual, membandingkan dan mendiskusikan jawaban serta 
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menyimpulkan. Kegiatan inti ini sebagai patokan dalam pencapaian tujuan 

pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar materi bangun ruang.  

c. Kegiatan penutup pada pembelajaran berbasis pendekatan matematika realistik 

berisikan kegiatan pemantapan pemahaman tentang materi dan untuk 

mengetahui keercapaian dari tujuan pembelajaran   yang dapat dilaksanakan 

dengan melakukan refleksi, merangkum/menyimpulkan, melakukan evaluasi 

serta kegiatan tindak lanjut setalah hasil belajar diketahui, memberikan umpan 

balik dan tindak lanjut dan menginformasikan kegiatan pembelajaran untuk 

pertemuan selanjutnya. 

Dengan demikian rancangan pembelajaran berbasis pendekatan matematika 

realistik ini dikatan memadai untuk digunakan dalam proses pembelajaran guna 

meningkatkan hasil belajar materi bangun ruang siswa kelas V sekolah dasar. 

 

5.2 Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian tentang rancangan pembelajaran berbasis 

pendekatan matematika realistik untuk meningkatkan hasil belajar materi bangun 

ruang, peneliti memberikan beberapa rekomendasi terhadap pihak-pihak terkait, 

diantaranya: 

1. Bagi guru sekolah dasar, penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam 

pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan 

pendekatan matematika realistik pada materi matematika lainnya atau pada 

mata pelajaran lain. 

2. Bagi peneliti selanjutnya, dalam penelitian ini diharapkan dapat memotivasi 

para peneliti lainnya untuk dapat mengembangkan rencana pelaksanaan 

pembelajaran berdasarkan setiap komponen yang ada didalamnya. Karena 

keterbatasan peneliti saat ini, peneliti juga merekomendasikan agar rencana 

pelaksanaan pembelajaran yang nantinya telah disusun dapat 

diimplementasikan pada praktik pembelajaran di sekolah dasar. 
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