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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Penghitungan uji beda rata – rata dilakukan dengan menggunkan uji-t pada hasil 

posttest kelompok eksperimen 1 dan kelompok eksperimen 2, diperoleh hasil nilai t 

adalah 2.059 dengan signifikansi 0.046 < 0,05, maka 𝐻0 ditolak dan 𝐻𝑎 diterima, yang 

berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara kelas eksperimen 1 (SD N 1 

Mlowokarangtalun) dengan kelas eksperimen 2 (SD N 4 Mlowokarangtalun). Nilai rata 

– rata yang dicapai kelas eksperimen 1 (SDN 1 Mlowokarangtalun) adalah 73,61 dan 

kelas eksperimen 2 (SDN 4 Mlowokarangtalun) adalah 81,00. setelah menggunakan 

model pembelajaran CTL dan PMR. 

 Berdasarkan uraian dan perolehan hasil pengujian hipotesis, disimpulkan bahwa 

terdapat perbedaan yang signifikan (𝐻0 ditolak dan 𝐻𝑎 diterima) setelah menggunakan 

model pembelajaran CTL dan PMR pada kelas IV SD N 1 Mlowokarangtalun dan SD 

N 4 Mlowokarangtalun, dengan menggunakan model CTL dan PMR. Sesuai dengan 

penelitian yang berjudul “Efektivitas Penggunaan model Pembelajaran Contextual 

Teaching and Learning (CTL) dengan Model Pembelajaran Matematika Realistik 

(PMR) Pada Pembelajaran Matematika terhadap Hasil Belajar Peserta Didik Kelas IV 

SDN 1 Mlowokarangtalun dan SDN 4 Mlowokarangtalun”. Data yang diperoleh kedua 

model pembelajaran CTL dan PMR berhasil dalam meningkatkan hasil belajar peserta 

didik, tetapi keefektifitasan dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik lebih 

efektif menggunakan model Pembelajaran Matematika Realistik (PMR). 

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka terdapat beberapa saran 

yang ditujukan kepada: 
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a. Guru 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model pembelajarn PMR efektif 

digunakan dalam pembelajaran matematika di gugus Mlowokarangtalun, sehingga 

guru dapat memilih untuk menggunakan model pembelajaran CTL atau PMR 

dalam pembelajaran matematika disesuaikan dengan karakteristik materi dan 

kebutuhan peserta didik. 

b. Peserta didik 

Penggunaan model pembelajaran CTL dan PMR dalam pembelajaran 

matematika diharapkan dapat membuat peserta didik lebih bersemanagat mengikuti 

pembelajaran, karena model pembelajaran tersebut sesuai dengan karakteristik 

peserta didik. 

c. Kepala Sekolah 

Kepala sekolah dapat memperkenalkan model pembelajaran CTL dan PMR 

kepada guru kelas, agar masing – masing guru dapat mengembangkan suasana 

pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. 

d. Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk mengembangkan 

penelitian selanjutnya dengan memperhatikan kekurangan yang ada dalam 

penelitian ini agar dapat menjadi perbaikan untuk penelitian selanjutnya. 

 


