
 

V.  SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

 

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian didapatkan simpulan sebagai berikut: 

1. Terdapat interaksi antara pendekatan pembelajaran dan bentuk soal terhadap  

prestasi belajar Matematika. 

2. Prestasi belajar matematika kelompok siswa yang diberi pendekatan 

pembelajaran realistik lebih tinggi daripada kelompok siswa yang diberi 

pendekatan pembelajaran mekanistik. 

3. Prestasi belajar matematika kelompok siswa yang diberi pendekatan 

pembelajaran realistik lebih tinggi dari prestasi siswa yang diberikan 

pendekatan mekanistik jika di berikan bentuk soal essay (uraian). 

4. Tidak terdapat perbedaan prestasi belajar matematika antara kelompok siswa 

yang diberi pendekatan pembelajaran realistik dan pendekatan mekanistik jika 

di berikan bentuk soal pilihan jamak, walaupun secara rata-rata prestasi belajar 

matematika pada siswa yang diberikan pendekatan mekanistik lebih tinggi dari 

realistik, tetapi perbedaannya sangat kecil. 

 

5.2 Implikasi Penelitian 

 

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, maka perumusan implikasi menekankan 

pada upaya untuk meningkatkan prestasi belajar Matematika dengan  pendekatan dan 

bentuk evaluasi yang tepat. Implikasi hasil penelitian ini berkisar pada ruang lingkup 

permasalahan tersebut: 

1. Terdapat interaksi antara pendekatan pembelajaran dan bentuk soal terhadap 

prestasi belajar.  Implikasinya adalah prestasi belajar siswa dapat ditingkatkan 

tergantung ketepatan guru dalam menggunakan pendekatan pembelajaran dan 

diikuti dengan bentuk soal yang mampu mengukur tujuan pembelajaran.  Bagi 

siswa yang diberi perlakuan pendekatan pembelajaran matematika realistik, 

prestasinya lebih tinggi dari pada yang dibelajarkan dengan pendekatan 

mekanistik ketika diuji dengan soal bentuk essai.  Berbeda pada siswa yang 

dibelajarkan dengan pendekatan mekanistik ternyata lebih tinggi jika diuji 

dengan soal pilihan jamak. Jika menilik pada kekuatan soal bentuk essai 

dimana soal ini mampu mengukur lebih akurat tentang ketercapaian tujuan 

pembelajaran, maka sebaiknya guru lebih mengembangkan soal essai.  



Konsekwensinya guru memilih pendekatan yang melatih siswa  dalam 

memecahkan masalah dengan menggunakan formalisasi dan generalisasi 

matematika.  Soal bentuk pilihan jamak lebih menekankan hasil dari proses 

lebih relevan dengan  pendekatan mekanistik. Hal ini karena pendekatan 

mekanistik lebih menekankan proses drill dan practice prosedural ketrampilan 

penyelesaian soal menjadi fokus tujuan pembelajaran.  Penting bagi guru untuk 

menggunakan kedua pendekatan ini, karena sekuat apapun guru tidak 

menggunakan algoritma tradisional, siswa mendapatkan dilingkungan 

keluarganya atau guru kelas tahun sebelumnya.  antisipasi guru dalam hal ini 

ketika siswa menggunakan konsep matematika harus menguasai konsep 

tersebut, sehingga jika lupa cara mengerjakan siswa mampu menulusuri letak 

kesalahannya. Dalam hal ini guru dalam merancang evaluasi sebaiknya 

menggunakan bentuk subyektif dan obyektif. Hal tersebut sesuai pendapat 

(Kesumah, 2009: 2) selain pilihan jamak pada soal ujian nasional dan soal-soal 

tes formatif perlu dikembangkan soal uraian sehingga peserta berusaha dan 

terlatih untuk berfikir kritis dan logis yang merupakan indikator peningkatan 

kualitas siswa dan kualitas pendidikan di Indonesia. 

 

2. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa rata-rata prestasi belajar siswa yang 

dibelajarkan dengan pendekatan pembelajaan matematika realistik lebih tinggi 

dari pada pendekatan pembelajaran mekanistik. Hal ini mempunyai implikasi 

dengan pendekatan pembelajaran realistik menumbuhkan kepercayaan diri 

pada siswa untuk menemukan konsep-konsep maupun algoritma dalam 

matematika melalui kegiatan doing matematics. Konsep pembelajaran yang 

mematisasi kehidupan kontekstual siswa kemudian memberikan kesempatan 

pada siswa untuk melakukan proses matematika (model matematika) 

kemudian dengan bimbingan guru siswa menemukan konsep dan 

algoritmanya dapat menumbuhkan sikap positif siswa terhadap matematika.  

Hal ini senada dengan pendapat Trianto (2007:  20). Bahwa “Teknik mengatasi 

kesulitan siswa pada mata pelajaran matematika, dan untuk mendekatkan 

siswa pada mata pelajaran matematika sehingga matematika familiar atau 

realistik dengan kehidupan siswa”. 

 

3. Prestasi belajar matematika siswa yang dibelajarkan dengan pendekatan 

realistik lebih tinggi dari pada pendekatan mekanistik jika diuji dengan soal 

bentuk essai,  jika soal bentuk essai lebih akurat untuk mengukur tujuan 

pembelajaran maka sebaiknya pendekatan pembelajaran matematika realistik 

dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. 

 

4. Tidak terdapat perbedaan prestasi belajar siswa antara kelompok siswa yang 

diberi pendekatan pembelajaran realistik dan pendekatan mekanistik jika di 

berikan bentuk soal pilihan jamak,  Hal ini berimplikasi bahwa tidak ada 

perdaan prestasi belajar pada kelompok siswa yang diuji dengan soal bentuk 



pilihan jamak baik pada pendekatan pembelajaran matematika realistik dan 

mekanistik.  Oleh karena itu sebaiknya guru dalam memberikan evaluasi lebih 

baik menggunakan soal bentuk uraian.  adapun   Pendekatan  pembelajaran 

dalam menemukan konsep dimulai dengan realistik ketika konsep sudah 

terkonstruksi distruktur kognitif siswa untuk ketepatan dan kecepatan siswa 

dalam mengerjakan soal matematika menggunakan pendekatan mekanistik. 

 

5.3 Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi penelitian sebagaimana yang telah 

dikemukakan, maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Sesuai hipotesis pertama bagi guru disarankan pada awal pembelajaran 

Matematika sampai pada penemuan konsep menggunakan pendekatan 

realistik kemudian dilanjutkan dengan pendekatan mekanistik sehingga 

bentuk soal yang diberikan untuk menguji prestasi belajar siswa dapat 

menggunakan dua bentuk soal pilihan jamak atau uraian. 

2. Sesuai hipotesis kedua disarankan untuk mengembangkan dan 

menggunakan pendekatan pembelajaran khususnya pendekatan 

matematika realistik, karena pendekatan realistik lebih baik dari pada 

yang menggunakan pendekatan mekanistik. 

3. Sesuai hipotesis ketiga disarankan jika siswa diberikan pendekatan 

realistik lebih baik diberikan evaluasi dengan soal berbentuk uraian agar 

dapat berfungsi untuk mengukur kemampuan siswa dalam 

mengapresiasikan jawaban. 

4. Sesuai hipotesis keempat bagi siswa siswa diberikan pendekatan 

mekanistik lebih baik diberikan proporsi yang lebih besar pada evaluasi 

dengan soal berbentuk pilihan jamak karena dapat berfungsi sebagai alat 

ukur untuk mengukur kemampuan siswa walaupun masih terdapat sisi 

kekurangan, tetapi tetap memiliki kelebihan antara lain lebih cepat 

dalam memeriksa dan lebih obyektif. 

 

 

 


