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BAB V 

 

PENUTUP 

 

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran penelitian. Adapun 

paparan lebih lanjut adalah sebagai berikut : 

 
A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian maka kesimpulan yang 

dapat peneliti sampaikan adalah sebagai berikut : 

 
1. Merancang pembelajaran dengan menggunakan model RME pada materi 

volume bangun ruang tetap mengikuti kaidah dalam pembelajaran itu 

sendiri agar pembelajaran dapat dilakukan secara efektif dan efisien. 

Pembelajaran secara efektif dan efisien dilakukan dengan mempersiapkan 

atau merencanakan pembelajaran melalui pertimbangan dosen 

pembimbing, dosen ahli, dan soal ahli soal mulai dari merancang perangkat 

pembelajaran hingga target evaluasi yang diinginkan. 

 
2. Pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan model RME dilakukan 

berdasarkan langkah yang telah disusun dalam perangkat pembelajaran. 

Langkah pembelajaran dengan menggunakan model RME dilakukan 

dengan membentuk kelompok dan memberikan permasalahan (soal) 

kemudian siswa diminta untuk memahami masalah tersebut. Selanjutnya 

siswa diminta untuk menyelesaikan soal tersebut , kemudian 

membandingkan dan mendiskusikan jawaban dalam kelompok kecil 

tersebut. Selanjutnya setiap kelompok diminta untuk menyimpulkan dari 

permasalahan yang peneliti berikan. 
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3. Pada pembelajaran kemampuan representasi siswa sudah mulai nampak, hal 

ini dibuktikan bahwa siswa sudah melampaui indikator representasi. 

Misalnya peneliti memberikan permasalahan siswa dimina untuk 

memahami masalah tersebut dan menyelesaikannya dengan cara yang 

mereka ketahui. Cara-cara tersebut sanga terkait dengan pengetahuan 

sebelumnya yang sudah ada yang berhubungan dengan masalah yang 

disajikan. Salah satu bagian dari upaya yang dapat dilakukan siswa adalah 

dengan membuat model atau representasi dari masalah yang telah diberikan 

peneliti. 

 
4. Hasil pretest kelas eksperimen (kelas Vb) sebelum diberi perlakuan adalah 

38,28 dan saat postest setelah diberi perlakuan adalah sebesar 62,76. Selisih 

nilai pretest dan postest tersebut adalah 24,45. Penggunaan model RME 

memiliki pengaruh signifikan terhadap kemampuan representasi siswa. 

 
5. Adanya pengaruh model RME terhadap kemampuan representasi siswa juga 

dapat dilihat dari uji hipotesis. Uji hipotesis menggunakan program SPSS 

21.0 for windows melalui uji paired sample t-test. Hasil pengujian diperoleh 

data dengan taraf signifakansinya 0,000 kurang dari 5%. Hasil ini 

menunjukkan bahwa Ho ditolak dan H1 diterima. Sehingga dapat 

dinyatakan bahwa terdapat pengaruh penggunaan model Realistic 

Mathematics Education terhadap kemampuan representasi siswa pada 

volume bangun ruang kelas VB di SDN Junrejo 1 Batu.
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B. Saran

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dan kesimpulan 

diatas maka saran yang dapat peneliti sampaikan adalah sebagai 

berikut : 

1. Bagi peneliti, perlu penelitian lebih lanjut tentang model Realistic

Mathematics Education dengan materi yang berbeda.

2. Bagi guru, menyiapkan pembelajaran dengan baik sehingga dapat

menjadi alternatif psda pembelajaran matematika.

3. Bagi siswa, hendaknya siswa lebih memahami materi sehingga

waktu pembelajaran tidak mengalami kesulitan.


