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BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas dengan menggunakan 2 siklus. Hasil seluruh
pembahasan dari analisis yang dilakukan pembelajaran Matematika dengan menggunakan
Pembelajaran Matematika Realistik dapat meningkatkan hasil belajar Matematika siswa kelas
2 SD Negeri 2 Sidoharjo. Dapat dilihat pada analisis ketuntasan pra siklus hanya sejumlah 8
siswa atau 32 % dari jumlah siswa yang tuntas, pada siklus I terjadi kenaikan prosentase
ketuntasan hasil belajar siswa yaitu sejumlah 17 siswa atau 68% dari jumlah siswa sudah
tuntas, dan pada siklus II terjadi peningkatan dibandingkan siklus I kenaikan persentase
ketuntasan hasil belajar siswa yaitu sejumlah 23 siswa atau 92% dari jumlah siswa sudah
tuntas. Hasil analisis komparatif juga menunjukkan adanya peningkatan rata-rata hasil belajar
dari pra siklus adalah 58,5, siklus I adalah 64,4 dan siklus II adalah 78,8. Dan tindakan yang
dilakukan dikatakan sudah berhasil, karena indikator kinerja yang ditetapkan dalam penelitian
yaitu 80% siswa mencapai nilai KKM, ini sudah tercapai pada siklus kedua dimana
menunjukkan hasil 92 % siswa mencapai KKM. Dengan demikian penerapan pembelajaran
Matematika dengan menggunakan Pembelajaran Matematika Realistik dapat dilaksanakan
untuk meningkatkan hasil belajar Matematika siswa kelas 2 SD Negeri 2 Sidoharjo
Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen semester II Tahun Pelajaran 2012/2013.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka ada beberapa saran yang dapat dipergunakan
sebagai bahan pertimbangan uraian penutup skripsi ini antara lain:
5.2.1. Bagi Sekolah

Untuk menyarankan kepada guru supaya menggunakan Pembelajaran Matematika
Realistik, karena terbukti dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa.
5.2.2. Bagi Siswa

Siswa hendaknya tidak hanya menerima keterangan dari guru melainkan aktif dalam
proses pembelajaran, bekerja sama dengan kelompoknya dan mengerjakan soal evaluasi
yang diberikan guru dengan baik.



76

5.2.3. Bagi peneliti yang lain
Disarankan kepada para peneliti bidang pendidikan hendaknya hasil penelitian ini dapat

dijadikan bahan perbandingan atau masukan untuk melakukuan penelitian yang lebih luas.
Pembelajaran dengan strategi ini mungkin dapat dijadikan bahan penelitian yang mendalam
praktis dan aplikatif. Dan juga disarankan ada penelitian yang lebih lanjut tentang
penggunaan Pembelajaran Matematika Realistik agar hambatan-hambatan dalam
pelaksanaan pendekatan tersebut dapat diatasi, sehingga penggunaan Pembelajaran
Matematika Realistik benar-benar memiliki manfaat bagi siswa dan guru sehingga hasil
belajar dapat mencapai nilai ketuntasan.


