
 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diperoleh beberapa kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Hasil belajar matematika siswa yang diajar menggunakan pendekatan Realistic 

Mathematic Education (RME) pada pretest memiliki memiliki nilai rata-rata 

2,87, nilai tertinggi 6 dan nilai terendah 0 dengan persentasi ketuntasan 0 %. 

Setelah diberikan perlakuan, didapat hasil belajar siswa memiliki kenaikan yang 

signifikan dimana untuk posttest memiliki nilai rata-rata 68,39, nilai tertinggi 83 

dan nilai terendah 38 dengan persentase siswa yang memenuhi kriteria 

ketuntasan yaitu 57 %. 

2. Hasil belajar matematika siswa yang diajar menggunakan pembelajaran 

langsung pada pretest memiliki memiliki nilai rata-rata 2,32, nilai tertinggi 6 dan 

nilai terendah 0 dengan persentasi ketuntasan 0 %. Setelah diberikan perlakuan, 

didapat hasil belajar siswa yaitu posttest memiliki nilai rata-rata 40,42, nilai 

tertinggi 73 dan nilai terendah 17 dengan persentase siswa yang memenuhi 

kriteria ketuntasan yaitu 11 %. 

3. Penerapan pendekatan Realistic Mathematics Education (RME) pada 

pembelajaran matematika lebih efektif daripada pembelajaran langsung dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa. Berdasarkan hasil uji t test diperoleh nilai t 

tabel sebesar 8,123. Karena nilai t hitung > t tabel atau 8,123 >  1,684, maka 

𝐻0 ditolak dan 𝐻1 diterima. Adapun nilai rata-rata hasil belajar siswa setelah 
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diajar menggunakan pendekatan Realistic Mathematics Education (RME) yaitu 

sebesar 68,39 sedangkan yang diajar menggunakan pembelajaran langsung 

memiliki rata-rata sebesar 40,42. 

5.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan. Saran-saran yang 

dapat diberikan adalah: 

1. Bagi sekolah 

Diharapkan dapat memperhatikan dan memberikan dukungan kepada guru 

dalam memilih pendekatan pembelajaran yang tepat dan 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)  dapat menjadi alternatif 

pembelajaran oleh guru matematika untuk dapat meningkatkan lagi hasil belajar 

siswa. 

3. Bagi siswa  

Diharapkan bagi siswa agar berpartisipasi lebih aktif lagi pada pembelajaran dan 

mampu memanfaatkan pengalaman yang dimiliki dalam membangun konsep-konsep 

matematika sehingga dapat menjadi pembelajaran yang bermakna dan tertanam 

dalam ingatan siswa sehingga dapat membantu meningkatkan hasil belajar mereka. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya yang hendak melakukan penelitian sejenis hendaknya 

memperhatikan alokasi waktu dan mengefisienkan waktu pembelajaran, dapat 
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merancang bahan ajar dan instrumen penelitian yang jauh lebih baik lagi, serta 

selektif dan cermat dalam memilih observer. 


