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BAB V 

PENUTUP 

5.1  Kesimpulan  

Berdasarka hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti dapat mengambil 

kesimpulan yaitu: 

1. Hasil belajar matematika siswa yang diajar dengan menggunakan model 

pembelajaran Realistic Mathematic Education (RME) pada materi bentuk 

aljabar mempunyai peningkatan yang cukup baik, jika di bandingkan dengan 

siswa yang diajar menggunakan model pembelajaran langsung. Dengan 

presentase peningkatan sebesar  52,38 % atau ada sebanyak sebelas siswa yang 

mencapai KKM. Nilai rata-rata siswa setelah diajar menggunakan model 

pembelajaran Realistic Mathematic Education (RME) meningkat menjadi 

60,84. Siswa yang diajar dengan menggunakan model pembelajaran Realistic 

Mathematic Education (RME) lebih aktif saat proses pembelajaran dan berani 

bertanya kepada guru mengenai permasalahan yang dirasa sulit. 

2. Hasil belajar matematika siswa pada kelas kontrol yang dalam proses 

pembelajarannya menggunakan model pembelajaran langsung masih rendah 

dengan presentase lulus KKM sebesar 21,74 % yaitu hanya 5 siswa yang dapat 

mencapai KKM. Nilai rata-rata setelah diberikan perlakuan hanya dapat 

mencapai 39,66. Pada kelas dengan model pembelajaran langsung, siswa tidak 

aktif saat proses pembelajaran. Proses pembelajarannya hanya sebatas pada 

pemberian dan penjelasan materi oleh guru, menyebabkan keterlibatan berfikir 
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siswa dalam proses pembelajaran relatif lebih kecil menjadikan siswa tidak dapat 

berpikir kritis dan cenderung pasif. 

3. Terdapat pengaruh penggunaan model pembelajaran Realistic Mathematic 

Education (RME) terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VII di SMP 

Negeri 4 Bungku, hal ini dapat dilihat dari hasil uji t tes diperoleh nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =

4,362 dan 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 2,018. Karena 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  < 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔, maka 𝐻0 ditolak dan 𝐻𝑎 

diterima.  

5.2 Keterbatasan Penelitian  

Beberapa keterbatasan dalam proses penelitian ini diantaranya: 

1. Keterbatasan waktu, sehingga pada saat penyampaian materi dan pelaksanaan 

langkah-langkah pembelajaran dalam model pembelajaran Realistic Mathematic 

Education (RME) kurang maksimal. Sehingga hasil dari penelitian yang dicapai 

kurang maksimal. 

2. Model pembelajaran yang baru dikenali siswa, sehingga membutuhkan waktu 

bagi siswa untuk menyesuaikan. 

5.3 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat diberikan 

saran-saran sebagai berikut: 

1. Bagi siswa, siswa harus lebih teliti lagi dalam pengerjaan operasi hitung bentuk 

aljabar. Setelah diterapkannya model pembelajaran Realistic Mathematics 

Education (RME) diharapkan dapat mengontruksi pengalaman yang sudah 

dimiliki siswa dan saling membantu memecahkan masalah, meningkatkan hasil 

belajar matematika serta saling mendorong satu sama lain untuk ber-prestasi. 
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2. Bagi guru, menjadikan model pembelajaran Realistic Mathematic Education 

(RME) sebagai alternatif model pembelajaran lainnya dalam proses 

pembelajaran, sehingga proses pembelajaran matematika tidak monoton dan 

sebagai upaya peningkatan hasil belajar matematika siswa. Diharapkan juga 

pada penerapan model pembelajaran Realistic Mathematic Education (RME) ini 

guru harus betul-betul memahami langkah-langkah pembelajaran RME juga 

guru dapat mengelola waktu seoptimal mungkin.  

3. Bagi sekolah, diharapkan untuk memperhatikan dan memberikan dukungan 

kepada guru dalam memilih model pembelajaran yang tepat. Dukungan tersebut 

akan mengembangkan dan meningkatkan mutu pendidikan khususnya 

pembelajaran matematika sehingga tujuan pendidikan yang diharapkan dapat 

tercapai. 

4. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan dan jadi 

bahan koreksi untuk menyempurnakan penyususnan dan pelaksanaan penelitian 

Realistic Mathematic Education (RME) kedalam pokok bahasan khususnya 

pada pokok bahasan operasi perkalian bentuk aljabar ataupun materi matematika 

lainnya. Peneliti juga perlu mempersiapkan manejemen waktu yang baik, 

sehingga seluruh langkah-langkah model pembelajaran RME bisa dilaksanakan.  

 


