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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, makadapat disimpulkan 

bahwa kemampuan representasi matematis siswa sebagai berikut: 

1. Kemampuan representasi matematis siswa berkemampuan tinggi dalam 

menyelesaikan masalah matematika realistik materi aritmetika sosial 

mampu memenuhi semua indikator dengan sempurna. Indikator yang 

terpenuhi yaitu menggunakan representasi visual untuk menyelesaikan 

masalah tergolong sangat baik; membuat persamaan atau model 

matematis dari representasi lain yang diberikan tergolong baik; menulis 

interpretasi dari suatu representasi tergolong sangat baik; menulis 

langkah-langkah penyelesaian matematis dengan kata-kata tergolong baik, 

tetapi hanya satu subjek saja yang memenuhi; dan menjawab soal dengan 

menggunakan kata-kata atau teks tertulis tergolong sangat baik.  

2. Kemampuan representasi matematis siswa berkemampuan sedang dalam 

menyelesaikan masalah matematika realistik materi aritmetika sosial 

mampu memenuhi indikator yaitu menggunakan representasi visual untuk 

menyelesaikan masalah tergolong baik; membuat persamaan atau model 

matematis dari representasi lain yang diberikan tergolong baik; menulis 

interpretasi dari suatu representasi tergolong baik; menulis langkah-

langkah penyelesaian matematis dengan kata-kata tergolong cukup baik,  



133 

 

 

 

tetapi hanya satu subjek saja yang memenuhi; dan menjawab soal dengan 

menggunakan kata-kata atau teks tertulis tergolong cukup baik, tetapi 

hanya satu subjek saja yang memenuhi indikator ini dengan baik. 

3. Kemampuan representasi matematis siswa berkemampuan rendah dalam 

menyelesaikan masalah matematika realistik materi aritmetika sosial 

mampu memenuhi indikator yaitu menggunakan representasi visual untuk 

menyelesaikan masalah tergolong baik; membuat persamaan atau model 

matematis dari representasi lain yang diberikan tergolong kurang baik; 

menulis interpretasi dari suatu representasi tergolong cukup baik, hanya 

satu subjek yang tergolong sangat baik; menulis langkah-langkah 

penyelesaian matematis dengan kata-kata tergolong sangat kurang baik; 

dan menjawab soal dengan menggunakan kata-kata atau teks tertulis, 

kurang baik. 

 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian ini, ada sedikit saran yang dapat diberikan 

peneliti. Semoga bermanfaat bagi dunia pendidikan khususnya bagi 

perkembangan prestasi siswa, saran tersebut antara lain:  

1. Bagi sekolah 

Hendaknya sekolah menerapkan strategi pembelajaran yang dapat 

meningkatkan kemampuan representasi siswa dalam menyelesaikan 

masalah. Dengan demikian, siswa dapat mengembangkan potensi yang 

dimilikinya dan siap dalam menghadapi berbagai masalah. 
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2. Bagi guru 

Guru hendaknya melatih dan membiasakan siswa dengan memberikan 

soal matematika yang berbentuk masalah dan dikaitkan dengan 

kehidupan sehari-hari guna meningkatkan kemampuan representasi 

matematis siswa, sehingga siswa dalam menyelesaikan soal sudah 

terbiasa dan lebih terlatih.  

3. Bagi Siswa   

Siswa sebaiknya lebih teliti lagi dalam menyelesaikan soal berbentuk 

masalah sesuai dengan apa yang ditanyakan dalam soal dan lebih 

membiasakan diri dalam menggunakan rumus serta langkah penyelesaian 

masalah yang sistematis. 

 


