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BAB V 

PENUTUP 

 
A. Kesimpulan 

Setelah terlaksananya penelitian ini dan menganalisis data yang telah 

terkumpul, selanjutnya  disajikan dalam kesimpulan dari hasil penelitian 

tentang “Studi Komparasi Model Pembelajaran Realistic Mathematics 

Education (RME) dan Model Pembelajaran Think Pair  Share (TPS) melalui 

Penerapan  Teori  Belajar Modelling  dan Observational Learning Terhadap 

Hasil Belajar Peserta  Didik  Kelas VII  pada Materi Pokok  Himpunan Di 

MTs  NU  Al Hidayah Kudus Tahun Pelajaran 2010/2011” sebagai berikut: 

1. Dari data yang telah dianalisis dengan menggunakan statistik dan SPSS 

dapat disimpulkan bahwa rata-rata kedua kelas eksperimen berbeda, hal 

ini terbukti dengan nilai rata-rata kelas yang diajar dengan RME sebesar 

73,41 dan rata-rata kelas yang diajar dengan TPS sebesar 68,51. 

2. Dari data yang telah dianalisis dengan menggunakan statistik dapat 

disimpulkan juga bahwa rata-rata hasil belajar kelas RME melalui 

penerapan teori belajar Modelling dan Observational Learning  lebih baik 

dibandingkan dengan rata-rata belajar kelas TPS melalui penerapan teori 

belajar Modelling dan Observational Learning, hal ini terbukti dengan 

nilai rata-rata yang diperoleh dari data statistik yaitu sebesar 73,41.  

 
B. Saran 

Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan, maka terdapat 

sumbangan pemikiran yang mungkin bisa menjadi jembatan sebagai upaya 

untuk meningkatkan  prestasi  peserta didik, hal-hal yang dimaksudkan adalah 

sebagai berikut: 

1. Kepada para guru 

         Perlu diketahui bahwa keberhasilan seorang guru dalam mengajar 

bukan saja ditentukan oleh keaktifan peserta didik dalam mengikuti 

pelajaran, tetapi juga model pembelajaran yang sesuai perlu diterapkan 
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agar peserta didik tidak jenuh dalam mengikuti pembelajaran. Dan  

memberikan motivasi dan perhatian kepada peserta didik agar tidak 

cenderung menurun aktifitas belajar. 

2. Kepada para peserta didik 

         Kepada peserta didik sangat  diharapkan agar selalu memperhatikan 

belajarnya, karena keberhasilan anda terletak pada anda sendiri, dan salah 

satu untuk meraih kesuksesan adalah tumbuhnya rasa senang terhadap 

semua mata pelajaran yang anda pelajari. Bila sikap semacam ini telah 

dimiliki maka tentu akan timbul minat yang kuat untuk selalu aktif dan 

tekun dalam mengikuti pelajaran sehingga prestasi yang  diraih lebih 

memuaskan. 

 


