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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diperoleh beberapa 

kesimpulan sebagai berikut:  

a. Kemampuan komunikasi matematis siswa yang diajar menggunakan 

pendekatan Realistic Mathematics Education (RME)  terintegrasi nilai-nilai 

kearifan lokal sebagian besar berada pada tingkat sedang dengan persentase 

sebesar 60%. Peningkatan ini terjadi cukup signifikan di mana pada tes awal 

nilai rata-rata siswa hanya 18,79 dan setelah diajar dengan pendekatan Realistic 

Mathematic Education terintegrasi nilai-nilai kearifan lokal nilai rata-rata siswa 

menjadi 64,25. Pada kelas yang diajar dengan pendekatan RME terintegrasi 

nilai-nilai kearifan lokal terdapat 27 orang siswa yang dapat memenuhi 

indikator mendahului jawaban dengan menuliskan informasi-informasi yang 

diketahui dan ditanyakan dalam soal dengan persentase peningkatan 63%, 

indikator menjelaskan ide atau solusi dari permasalahan matematika dalam 

bentuk visual 17 orang dengan persentase peningkatan 54% dan indikator 

menggunakan bahasa simbol dan model matematika untuk mengekspresikan ide 

dan solusi terhadap masalah dan menarik kesimpulan yang sesuai dengan 

permasalahan 15 orang dengan persentase peningkatan 24%.  

b. Kemampuan komunikasi matematis siswa yang diajar menggunakan 

pendekatan Konvensional sebagian besar berada pada tingkat rendah dengan 

persentase sebesar 16,7%. Pada kelas yang diajar dengan pendekatan 
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konvensional ini peningkatan komunikasi matematis siswa tidak meningkat 

secara signifikan hal ini bisa dilihat dari nilai rata-rata siswa yang hampir sama 

dengan kelas yang diajar dengan pendekatan RME terintegrasi nilai-nilai 

kearifan lokal yaitu 18,70 sedangkan setelah diajar dengan pendekatan 

konvensional hanya memperoleh nilai rata-rata 48,18. Pada kelas yang diajar 

dengan pendekatan konvensional terdapat 27 orang siswa yang dapat memenuhi 

indikator mendahului jawaban dengan menuliskan informasi-informasi yang 

diketahui dan ditanyakan dalam soal dengan persentase peningkatan 60%, 

indikator menjelaskan ide atau solusi dari permasalahan matematika dalam 

bentuk visual 11 orang dengan persentase peningkatan 34% dan indikator 

menggunakan bahasa simbol dan model matematika untuk mengekspresikan ide 

dan solusi terhadap masalah dan menarik kesimpulan yang sesuai dengan 

permasalahan 7 orang dengan persentase peningkatan 7%.  

c. Penerapan pendekatan Realistic Mathematics Education (RME)  terintegrasi 

nilai-nilai kearifan lokal berpengaruh lebih baik daripada pendekatan 

konvensional terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa kelas VII di 

MTs Darul Ulum Ahuhu. Nilai rata-rata kemampuan komunikasi matematis 

setelah diajar dengan menggunakan pendekatan Realistic Mathematics 

Education (RME)  terintegrasi nilai-nilai kearifan lokal yaitu sebesar 64,25 

sedangkan yang diajar dengan menggunakan pendekatan konvensional 

memiliki rata-rata sebesar 48,14. 
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5.2. Implikasi  

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti mengemukakan implikasi bahwa 

penerapan pendekatan Realistic Mathematics Education (RME)  terintegrasi nilai-

nilai kearifan lokal dapat berpengaruh terhadap kemampuan komunikasi matematis 

siswa. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi guru dan calon 

guru untuk membenahi proses pembelajaran yang telah dilakukan dengan 

memperhatikan pendekatan  yang tepat seperti pendekatan Realistic Mathematics 

Education (RME) terintegrasi nilai-nilai kearifan lokal untuk mengembangkan 

kemampuan komunikasi matematis siswa.  

5.3. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, simpulan, dan implikasi. Saran-

saran yang dapat diberikan adalah: 

1. Bagi sekolah 

Adanya pendekatan Realistic Mathematics Education (RME) terintegrasi 

nilai-nilai kearifan lokal yang terbukti lebih efektif untuk meningkatkan 

kemampuan komunikasi matematis siswa maka diharapkan kepala sekolah dapat 

membuat kebijakan yang dapat meningkatkan dan mengembangkan mutu 

pendidikan khususnya pada ilmu matematika sehingga dapat mencapai tujuan 

pendidikan yang diharapkan. 

2. Bagi Guru  

Pendekatan Realistic Mathematics Education (RME)  terintegrasi nilai-nilai 

kearifan lokal sebaiknya diterapkan oleh guru matematika untuk dapat 

meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa.  
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3. Bagi siswa  

Diharapkan pendekatan ini bisa menjadi pemicu dalam meningkatkan 

komunikasi matematis, keaktifan dalam bertanya, keberanian dalam 

mengemukakan pendapat, dan bertanggung jawab pada dirinya sendiri untuk bisa 

menguasai materi yang didapatkan khususnya terhadap pelajaran matematika. 

4. Bagi Peneliti  

Peneliti selanjutnya yang hendak melakukan penelitian sejenis sebaiknya 

melakukan secara langsung permainan tradisional itu sendiri dan juga membuat 

lembar observasi terhadap siswa di kelas yang dijadikan sampel penelitian.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


