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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1    Simpulan  

Ada perbedaan yang signifikan hasil belajar Matematika dengan 

menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) dan model 

pembelajaran Matematika Realistik siswa kelas IV SD Negeri Bringin 02 dan SD 

Negeri Popongan Semester II Tahun Pelajaran 2015/2016. Ditunjukkan dengan 

signifikansi hasil uji t-test sebesar 0,038 ≤ 0,05. Didukung dengan rata-rata hasil 

belajar pada kelas Matematika Realistik sebesar 61,83 dan  rata-rata hasil belajar 

siswa pada kelas Problem Based Learning (PBL) sebesar 52,20.  

 

5.2  Saran 

Berdasarkan pelaksanaan penelitian yang telah dilakukan serta 

pembahasan dan simpulan hasil penelitian, maka peneliti menyarankan beberapa 

hal yang perlu diperhatikan :   

1. Bagi Guru 

Guru jika menerapkan Model pembelajaran Matematika Realistik 

seharusnya menyesuaikan dengan langkah-langlah dalam pembelajaran. 

Langkah pertama yaitu memahami masalah kontekstual, guru seharusnya 

memberikan pertanyaan yang dapat memancing pemikiran siswa namun 

pertanyaan yang diberikan benar-benar dimengerti oleh siswa. Langkah ke 

dua yaitu menyelesaikan masalah kontekstual, guru sebaiknya memberi 

kesempatan siswa secara mandiri untuk menyelesaiakan permasalahan 

yang disajikan sehingga siswa benar-benar memahami dan mengerti apa 

yang sedang mereka pelajari. Langkah ke tiga membandingkan dan 

mendiskusikan jawaban, guru seharusnya memberikan kesempatan siswa 

untuk membandingkan dan mendiskusikan jawaban dari masalah yang 

diberikan secara berkelompok, agar siswa dapat belajar untuk 

mengemukakan dan menerima pendapat orang lain. Langkah ke empat 

adalah menyimpulkan, guru sebaiknya memberikan kesempatan kepada 
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siswa untuk menyimpulkan sendiri melalui masalah yang disajikan, jika 

siswa belum berhasil menyimpulkan sendiri guru perlu mengarahkan 

sampai siswa menemukan kesimpulan yang sebenarnya. 

2. Bagi Siswa 

Siswa sebaiknya lebih aktif lagi dalam mengikuti kegiatan pembelajaran 

melalui berbagai macam model pembelajaran, termasuk model 

Matematika Realistik, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara 

maksimal. Siswa sebaiknya juga lebih percaya diri untuk mengemukakan 

pendapat atau memberi saran dan tanggapan dari hasil presentasi 

kelompok lain, serta belajar untuk membagi ilmunya kepada setiap 

anggota yang ada dalam kelompok.  

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat diterapkan untuk SD Negeri dan SD Swasta di 

seluruh Indonesia. Peneliti selanjutnya juga harus lebih kreatif dan lebih 

inovatif dalam menggunakan model pembelajaran Matematika Realistik 

dan model pembelajaran Problem Based Learning dalam materi 

pembelajaran matematika lainnya. Terutama untuk model pembelajaran 

Problem Based Learning masalah yang diberikan harus lebih mendalam 

dan harus disesuaikan berdasarkan masalah yang ada dalam kehidupan 

siswa.  




