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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 
 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1) Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) dapat meningkatkan minat 

belajar matematika. Peningkatan minat belajar matematika dapat dilihat 

dari peningkatan persentase minat belajar pada kategori tinggi dan sangat 

tinggi. Pada Pra Siklus sebesar 33,33%, pada Siklus I 75% dan pada Siklus 

II 91,67%. Peningkatan minat belajar dari Pra Siklus ke Siklus I sebesar 

41,67%, Siklus I ke Siklus II sebesar 16,67%, dan Pra Siklus ke Siklus II 

sebesar 58,33%. Selain itu peningkatan minat belajar juga terlihat dari 

perubahan sikap yang ditunjukkan siswa yaitu siswa siap dalam menerima 

pelajaran matematika, siswa mengikuti pelajaran matematika dengan 

sungguh-sungguh, siswa memperhatikan selama proses pembelajaran 

berlangsung, siswa aktif bertanya dan menjawab pertanyaan dari guru, 

siswa tertarik mengerjakan tugas matematika, Siswa antusias dalam 

belajar atau mengulang pelajaran di rumah.  

2) Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) dapat meningkatkan hasil 

belajar matematika. Peningkatan hasil belajar matematika dapat dilihat 

dari peningkatan persentase jumlah siswa yang mencapai nilai Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM= 65), pada Pra Siklus sebesar 16,67%, pada 

Siklus I sebesar 58,33% dan pada Siklus II 91,67%. Peningkatan hasil 

belajar matematika dari Pra Siklus ke Siklus I sebesar 41,67%, dari Siklus 

I ke Siklus II sebesar 33,33%, dan dari Pra Siklus ke Siklus II sebesar 

75%. 

3) Penerapan Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) dalam 

meningkatkan minat belajar matematika melalui 5 tahap yaitu memahami 

permasalahan kontekstual dengan cara guru memberikan 

masalah/persoalan kontekstual dan meminta siswa untuk memahami 
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masalah tersebut, menjelaskan permasalahan kontekstual apabila ada siswa 

yang belum paham dengan masalah yang diberikan, menyelesaikan 

permasalahan kontekstual siswa secara kelompok atau individu, 

membandingkan dan mendiskusikan jawaban, menyimpulkan hasil 

diskusi. 

4) Penerapan Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) dalam 

meningkatkan hasil belajar matematika melalui 5 tahap yaitu memahami 

permasalahan kontekstual dengan cara guru memberikan 

masalah/persoalan kontekstual dan meminta siswa untuk memahami 

masalah tersebut, menjelaskan permasalahan kontekstual apabila ada siswa 

yang belum paham dengan masalah yang diberikan, menyelesaikan 

permasalahan kontekstual siswa secara kelompok atau individu, 

membandingkan dan mendiskusikan jawaban, menyimpulkan hasil 

diskusi. 

. 

5.2 Saran 

a) Bagi Sekolah 

Memberikan masukan terhadap kinerja guru untuk menggunakan 

pendekatan pembelajaran yang tepat sehingga siswa lebih tertarik dalam 

mengikuti proses belajar mengajar. 

b) Bagi Guru 

Guru lebih mengoptimalkan keterampilan dalam kegiatan belajar mengajar 

melalui tahapan Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) agar minat 

belajar hasil belajar matematika menjadi lebih optimal. 

c) Bagi Siswa 

Siswa lebih giat belajar dan memanfaatkan benda-benda di sekitar sebagai 

sumber belajar. Karena dengan melihat, mendengar, menyentuh, dan 

mengamati langsung, siswa akan lebih berminat dan mudah dalam 

memahami pembelajaran sehingga mendapatkan hasil belajar yang 

memuaskan.  


