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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

A. Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan selama dua siklus mengenai 

meningkatkan pemahaman konsep pecahan melalui model pembelajaran 

realistic mathematics education di kelas rendah, dapat disimpulkan sebagai 

berikut. 

1. Pelaksanaan pembelajaran matematika dengan menerapkan model 

pembelajaran realistic mathematics education terdiri dari enam aspek yaitu 

kegiatan awal pembelajaran, penyampaian materi, mengorganisasikan 

kelompok, membandingkan dan mendiskusikan jawaban, pelibatan siswa 

dalam pembelajaran, kegiatan penutup. Proses pembelajaran untuk 

meningkatkan pemahaman konsep pecahan dengan menerapkan model 

pembelajaran realistic mathematics education mengalami peningkatan dari 

setiap siklusnya, dilihat pada kegiatan guru dan aktivitas siswa dalam 

belajar yang terus mengalami peningkatan sehingga proses pembelajaran 

dapat berjalan dengan baik dan efektif. Kegiatan guru diperoleh hasil rata-

rata 3 dengan kriteria dilakukan dengan baik dan kegiatan siswa diperoleh 

hasil rata-rata 3.3 dengan kriteria dilakukan dengan baik. 

2. Pemahaman konsep pecahan siswa di kelas III dengan menggunakan model 

RME mengalami peningkatan pada setiap indikator. Hal ini dapat diketahui 

dari hasil nilai ketercapaian peningkatan pada tujuh indikator pemahaman 

konsep yaitu nilai rata-rata indikator menyatakan ulang pada siklus I 41 dan 

siklus II 75. Indikator mengklasifikasi objek siklus I 76 dan siklus II 90. 

Indikator membedakan contoh dan bukan contoh siklus I 73 dan siklus II 

87. Indikator menyajikan konsep siklus I 85 dan siklus II 90. Indikator 

mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup 74 dan siklus II 82. 

Indikator memilih prosedur siklus I 66 dan siklus II 80. Indikator 

mengaplikasikan konsep siklus I 44 dan siklus II 70. Adapun peningkatan 

pemahaman konsep siswa dapat dilihat pada hasil ketuntasan klasikal secara 

keseluruhan yang mana pada pelaksanaan pretest diperoleh hasil 31% (11 

orang) yang tuntas memenuhi KKM (60) dengan pemahaman konsep siswa 
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yang rendah. Pada siklus I mencapai 75% (27 orang yang tuntas) yang terus 

mengalami peningkatan pada siklus II menjadi 92% (33 orang yang tuntas) 

dengan hasil gain skor diperoleh 0,64 termasuk pada pemahaman konsep 

siswa sedang. 

 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian, berikut ini dikemukakan rekomendasi yang 

diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam upaya meningkatkan kualitas 

pembelajaran di Sekolah Dasar, khususnya dalam menerapkan dan 

mengembangkan model pembelajaran Realistic Mathematics Education. 

1. Karena RME menggunakan masalah realistik sebagai pangkal tolak 

pembelajaran, maka situasi masalah perlu diusahakan benar-benar 

kontekstual atau sesuai dengan pengalaman siswa agar pembelajaran lebih 

bermakna. 

2. Pemilihan alat peraga harus cermat agar alat peraga yang dipilih bisa 

membantu proses berpikir siswa sesuai dengan karakteristik RME. 

3. Tahap pembentukan kelompok, pengelolaan kelas dan pengarahan yang 

jelas harus lebih dikuasai oleh guru sehingga pengorganisasian kelompok 

dapat berjalan secara efektif. Guru dalam kegiatan diskusi kelompok juga 

harus memastikan aktivitas belajar siswa dalam kelompok yang mana 

siswa dapat bekerja dan saling membantu temannya yang belum paham 

sehingga keseluruhan siswa dalam kelompok dapat mengerjakan serta 

memahami pengerjaan soal.   
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