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BAB V 

PENUTUP 
 

5.1 Simpulan 

1. Model pembelajaran PMRI terbukti dapat meningkatkan motivasi belajar  

siswa kelas 4 SD Negeri Werdoyo Semester II Tahun Pelajaran 2012/2013. 

Berdasarkan hasil observasi dan hasil angket, motivasi belajar siswa 

meningkat ke dalam kriteria baik atau siswa termotivasi dengan baik dengan 

diterapkannya model pembelajaran PMRI dalam pembelajaran matematika.  

2. Model pembelajaran PMRI terbukti dapat meningkatkan hasil belajar  

matematika pada siswa kelas 4 SD Negeri Werdoyo Semester II Tahun 

Pelajaran 2012/2013. Berdasarkan hasil tes akhir, sebanyak 94,29% dari 

jumlah siswa mengalami ketuntasan belajar dengan nilai memenuhi KKM 

(70). 

3. Penerapan model pembelajaran PMRI terbukti mempengaruhi motivasi 

belajar dan hasil belajar  matematika pada siswa kelas 4 SD Negeri Werdoyo 

Semester II Tahun Pelajaran 2012/2013. Berdasarkan hasil dari uji korelasi, 

pada siklus I korelasi antara motivasi belajar dan hasil belajar didapat nilai 

koefisien korelasi sebesar .737 (kuat), sedangkan pada siklus II sebesar .700 

(kuat). 

4. Langkah-langkah penerapan model pembelajaran PMRI terbukti dapat 

meningkatkan motivasi belajar. Langkah-langkah penerapan model 

pembelajaran PMRI yang dapat meningkatkan motivasi belajar matematika 

adalah kegiatan diskusi kelompok, pemberian tugas, mencari solusi 

pemecahan masalah, tanya jawab, serta interaksi antar anggota kelompok 

dalam diskusi. 

5. Langkah-langkah penerapan model pembelajaran PMRI terbukti dapat 

meningkatkan hasil belajar. Langkah-langkah penerapan model pembelajaran 

PMRI yang dapat meningkatkan hasil belajar matematika adalah kegiatan 

diskusi kelompok, penyampaian hasil diskusi di depan kelas, penyajian media 
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pembelajaran (alat peraga), tanya jawab, perumusan kesimpulan materi 

pembelajaran bersama 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan analisis pembahasan dan kesimpulan yang telah dilakukan, 

untuk selanjutnya peneliti memberi saran sebagai berikut.  

5.2.1 Saran Teoretis 

Penerapan model pembelajaran PMRI dapat meningkatkan motivasi dan 

hasil belajar siswa. Model pembelajaran PMRI dapat memberikan pengalaman 

cara belajar yang baru bagi siswa dan meningkatkan prestasi belajarnya, 

menumbuhkan semangat belajar siswa, meningkatkan keaktifan siswa dalam 

proses belajar mengajar, meningkatkan motivasi daya tarik siswa terhadap 

pembelajaran terutama pada pelajaran Matematika. 

5.2.2 Saran Praktis 

1. Bagi Siswa 

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan pengalaman 

cara belajar yang baru bagi siswa dan meningkatkan prestasi belajarnya, 

menumbuhkan semangat belajar siswa, meningkatkan keaktifan siswa 

dalam proses belajar mengajar, meningkatkan motivasi daya tarik siswa 

terhadap pembelajaran terutama pada pelajaran Matematika. 

2. Bagi Guru 

Penulis berharap dengan dilaksanakannya penelitian ini dapat 

menambah pengalaman penerapkan pembelajaran PMRI  ini, dapat 

digunakan sebagai acuan dalam menentukan desain pembelajaran 

matematika yang aktif, kreatif, menarik, dan menyenangkan. Dan juga 

memberikan masukan untuk para guru untuk menerapkan pembelajaran 

matematika realistik sebagai alternative pembelajaran matematika di kelas.  

3. Bagi Sekolah 

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menambah reverensi yang 

digunakan untuk pembinaan guru terkait dengan penggunaan Pembelajaran 

Matematika Realistik Indonesia (PMRI). 


