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BAB V 
PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

 Penerapan model Realistic Mathematics Education (RME) berbantuan 

media visual non proyeksi di kelas 5 SD N 1 Kemiri pada mata pelajaran 

matematika telah mencapai simpulannya. Media visual non proyeksi dapat 

membantu pemodelan matematika dalam penerapan model RME (Realistic 

Mathematics Education) dengan pembelajaran kompetensi dasar 6.1  

Mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar dan 6.2  Mengidentifikasi sifat-sifat 

bangun ruang. Dalam penelitian yang dilaksanakan dalam 2 siklus tersebut, 

peneliti menyimpulkan beberapa simpulan berikut ini 

1) Penerapkan RME (Realistic Mathematic Education) berbantuan media 

visual non proyeksi terbukti dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa 

kelas 5 SD N 1 Kemiri pada mata pelajaran matematika dengan hasil 50% 

siswa di siklus I dan II masuk dalam kategori sangat aktif, dibandingkan 

siklus I siswa dalam kategori aktif mengalami peningkatan 6,25% di siklus 

II dan si siklus II siswa dengan kategori kurang aktif menurun 6,25% dari 

siklus I. 

2) Penerapkan RME (Realistic Mathematic Education) berbantuan media 

visual non proyeksi terbukti dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 

5 SD N 1 Kemiri pada mata pelajaran matematika dengan peningkatan 

ketuntasan hasil belajar kognitif awalnya 46,87% menjadi 81,25% di 

siklus I dan meningkat kembali menjadi 84,37% di siklus II. Peningkatan 

tersebut juga ditandai pada peningkatan hasil belajar ranah afektif dan 

psikomotor yang kesemuanya baik di siklus I dan II ketuntasan kelasnya 

berada diatas 80%. 
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3) Dalam penerapkan RME (Realistic Mathematic Education) berbantuan 

media visual non proyeksi di kelas 5 SD N 1 Kemiri, ada pengaruh 

keaktifan belajar siswa terhadap peningkatan hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran matematika namun hanya dalam level sedang dan tidak 

mengalami hubungan signifikan di siklus I karena hubungannya berada di 

angka 0,007 namun kemudian di siklus 2 menjadi signifikan pada angka 

signifikasi 0,004. 

4) Dengan menerapkan tahap-tahap kegiatan pembelajaran RME (Realistic 

Mathematic Education) dan menggunakan media visual non proyeksi 

terbukti keaktifan siswa kelas 5 SD N 1 Kemiri meningkat. Langkah RME 

yang dapat meningkatkan keaktifan tersebut adalah pemberian masalah 

kontekstual. 

5) Dengan menerapkan tahap-tahap kegiatan pembelajaran RME (Realistic 

Mathematic Education) dan menggunakan media visual non proyeksi 

terbukti hasil belajar matematika siswa kelas 5 SD N 1 Kemiri meningkat. 

Peningkatan yang paling terlihat adalah dalam hasil belajar psikomotorik 

dan afektif sedangkan di aspek kognitif langkah tersebut membantu dalam 

penanaman konsep. 

 

5.2 Saran 

 Melihat adanya hasil penelitian yang baik dan berguna bagi 

pengembangan model pembelajaran matematika di tingkat SD, maka peneliti 

memberikan beberapa saran berikut ini. 

1) Bagi Guru 

Peneliti berharap agar guru dapat menggunakan model Realistic Mathematics 

Education dalam pembelajaran matematika kelas 5 di SD N 1 Kemiri 

dikemudian hari, karena hasilnya telah terbukti dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa kelas 5. 
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2)  Bagi Sekolah 

Peneliti berharap model Realistic Mathematics Education dapat lebih 

dimanfaatkan dan dipakai tidak hanya bagi kelas 5 melainkan semua kelas dan 

agar sekolah dapat memanfaatkan peraga matematika yang dimiliki semaksimal 

mungkin agar siswa tidak melulu mendengarkan penjelasan semata. 

3) Penelitian selanjutnya 

Dalam penelitian ini masih ada siswa yang tidak dapat meningkat mencapai KKM 

setelah diterapkan pembelajaran matematika dengan model Realistic Mathematics 

Education, untuk itu perlu dilakukan penelitian lanjut mengenai siswa yang masih 

belum tuntas tersebut supaya hasil belajarnya dapat meningkat 


