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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan di SD Negeri 

Kumpulrejo 01 Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga bagi siswa kelas IV pada 

semester II tahun pelajaran 2015/2016 dapat disimpulkan bahwa penerapan 

Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) sudah melaksanakan sesuai dengan 

langkah-langkah penerapan Pembelajaran Matematika Realistik (PMR). Dalam 

proses pembelajaran langkah-langkah dalam penerapan Pembelajaran Matematika 

Realistik (PMR) yakni  memahami masalah kontekstual, menyelesaikan masalah 

kontekstual, membandingkan dan mendiskusikan jawaban serta menarik 

kesimpulan. Hal tersebut terbukti bahwa lembar observasi sudah terlaksana 

dengan baik pada setiap siklusnya. Hasil keterlaksanaan kegiatan guru ddengan 

penerapan Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) pada siklus I pertemuan I 

80%, siklus I pertemuan II 90% dan pada siklus I pertemuan III 95%. Hasil 

keterlaksanaan kegiatan siswa dengan penerapan Pembelajaran Matematika 

Realistik (PMR) pada siklus I pertemuan I 75%, siklus I pertemuan II 80% dan 

siklus I pertemuan III 90%. Dalam penelitian terdapat dua siklus, maka kegiatan 

pembelajaran dilanjutkan pada siklus II. Hasil keterlaksanaan kegiatan guru 

dengan penerpan Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) pada siklus II 

pertemuan I 90%, siklus II pertemuan II 95% dan siklus II pertemuan III 100%. 

Hasil dari keterlaksanaan kegiatan siswa dengan penerapan Pembelajaran 

Matematika Realistik (PMR) pada siklus II pertemuan I 90%, siklus II pertemuan 

II 85%, dan siklus II pertemuan III 95%.  

 Motivasi belajar dan hasil belajar Matematika mengalami peningkatan. 

Hal ini terlihat dari peningkatan motivasi belajar dari siklus I dan siklus II. Pada 

pra siklus, motivasi belajar siswa  yang masuk dalam kategori rendah dengan skor 

25 – 44  terdapat 6 siswa dengan persentase  23%, sedangkan motivasi dengan 

kategori sedang dengan skor 45 – 64 terdapat 20 siswa dengan persentase 77%. 

Selain itu, siswa dengan motivasi tinggi atau sangat tinggi belum ada, dengan kata 

lain motivasi belajar siswa masih rendah. Pada siklus I motivasi belajar 
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meningkat, terdapat 5 siswa atau 19% siswa dengan motivasi sangat tinggi. Pada 

siklus II motivasi belajar meningkat dengan kategori sangat tinggi terdapat 21 

siswa atau 81%.   

 Pada pra siklus, hanya terdapat 4 siswa atau 15% yang memperoleh nilai 

di atas KKM 65. Dengan kata lain, ketuntasan hanya mencapai 15%.  Pada siklus 

I hasil belajar meningkat dengan ketuntasan 69% atau sebanyak 18 orang siswa. 

Pada siklus II hasil belajar meningkat dengan ketuntasan 88% atau sebanyak 23 

orang siswa. Dalam penelitian ini hipotesis tindakan terbukti yaitu melalui 

Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) dapat meningkatkan hasil Motivasi 

belajar dan belajar Matematika bagi siswa kelas IV di SD Negeri Kumpulrejo 01 

pada semester II tahun pelajaran 2015/2016. Dengan demikian, penelitian ini 

sudah memenuhi indikator kinerja atau sudah mencapai indikator kinerja yaitu 

80%. 

 



149 
 

 
 

5.2 Saran 

a) Bagi Siswa 

Siswa lebih berpikir secara logis, rasional, kritis, cermat, jujur, efektif, 

efisien serta dapat memecahkan masalah dengan baik. Karena dengan melihat, 

mendengar, menyentuh dan mengamati langsung maka, keterampilan, keaktifan 

dan antusias siswa pada saat proses pembelajaran meningkat, hal tersebut 

dikarenakan siswa merasa senang dan tertarik pada saat mengikuti pembelajaran 

sehingga dengan hal itu dapat mempermudah siswa dalam memahami materi yang 

sedang dipelajari dan dapat meningkatkan hasil belajar matematika. 

b) Bagi Guru 

 Guru lebih mengoptimalkan kegiatan belajar mengajar dengan penerapan 

Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) dalam upaya meningkatkan motivasi 

belajar dan hasil belajar matematika serta dapat membantu siswa untuk mencapai 

tujuan pembelajaran yang diharapkan. 

c) Bagi Instansi atau Sekolah 

 Dengan Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) dapat menjadi sebuah 

upaya yang dilakukan oleh sekolah untuk  memaksimalkan proses pembelajaran 

yang dilakukan di Sekolah Dasar serta dapat meningkatkan motivasi belajar dan 

hasil belajar pada mata pelajaran matematika siswa, sehingga dapat meningkatkan 

mutu dan kualitas dari sekolah yang secara tidak langsung dapat meningkatkan 

mutu dan kualitas dari pendidikan. 

d) Bagi Peneliti 

 Bagi peneliti dapat mengembangkan wawasan penelitian dalam 

menggunakan Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) serta sebagai sarana 

berlatih dan sebagai bekal agar kelak di dalam dunia kerja peneliti akan merasa 

terbiasa dengan kegiatan belajar mengajar yang berkaitan dengan masalah 

kontekstual. 

 


