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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah disajikan pada bab 

sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: 

1. Pelaksanaan pembelajaran daring pendidikan matematika realistik (PMR) di 

MI Darussalam Kecamatan Kertak Hanyar pada masa pandemi covid-19 

terlaksana dengan cukup baik. Dari segi pelaksanaannya sudah sesuai dengan 

yang termuat di RPP yang di buat sebelum pelaksanaan pembelajaran. Melihat 

dari langkah-langkah pembelaran matematika realistik secara umum,pada 

pelaksanaan pembelajaran daring pendidikan matematika realistik di MI 

Darusssalam kecamatan Kertak Hanyar guru belum dapat melaksanakan 

“membandingkan dan mendiskusikan jawaban siswa” hal ini dikarenakan 

keterbatasan waktu yang menjadi salah satu faktor pemnghambat pelaksanaan 

pembelajaran secara daring. 

2. Ada dua faktor yang terjadi pada pelaksanaan pembelajaran daring pendidikan 

matematika realistik (PMR) di MI Darussalam Kecamatan Kertak Hanyar pada  

masa pandemi covid-19 ini, yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat.  

Adapun yang menjadi faktor pendukung pada proses pelaksanaan 

pembelajaran daring pendidikan matematika realistik (PMR) ini ialah guru 

yang sudah memeberikan pengaruh baik terhadap pembelajaran kepada siswa  

karena pengalaman mengajar yang di milikinya. Selain itu, minat dan perhatian



68 

 

 

 

siswa yang cukup baik juga menjadi salah satu faktor pendukung pada proses 

pelaksanaan pembelajaran daring pendidikan matematika realistik (PMR) ini. 

Sedangkan yang menjadi fakor penghambat pada proses pelaksanaan 

pembelajaran daring pendidikan matematika realistik (PMR) ini ialah 

keterbatasan jaringan internet, keterbatasan kouta internet, dan akses ke 

perangkat smartphone serta keterbatasan waktu. 

 

B. Rekomendasi 

Proses pelaksanaan pembelajaran daring pendidikan matematika realistik 

(PMR) di MI Darussalam Kecamatan Kertak Hanyar pada masa pandemi covid-19, 

peneliti mengemukakan sedikit saran yang bertujuan untuk meningkatkan 

pelaksanaan pembelajaran daring jika situasi pandemi covid-19 terus berlanjut atau 

jika terjadi lagi dikemudian hari yang dapat menjadi bahan masukan dan bahan 

pertimbangan bagi seluruh keluarga besar Madrasah Ibtidaiyah Darussalam 

Kecamatan Kertak Hanyar, adapun beberapa saran dari peneliti ialah: 

1. Kepada kepala sekolah, guru, serta staf diharapkan agar dapat memperhatikan 

dan menjalin komunikasi yang dengan orang tua/wali siswa, hal ini bertujuan 

dapat mengurangi faktor-faktor penghambat pada proses pelaksanaan 

pembelajaran secara daring. 

2. Kepada guru matematika agar dapat menjalin komunikasi dengan orang 

tua/wali siswa untuk tetap mendampingi anaknya pada proses pembelajaran 

daring yang bertujuan untuk mendampingi anak agar tidak menyalahgunakan 

waktu belajarnya. Selain dari pada itu, sebagai seorang guru harus tetap 
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menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya meskipun pada situasi adanya 

pandemi seperti sekarang ini, dimana kecerdasan dan kekratifan seorang guru 

akan menjadi suatu hal penting dalam menumbuhkan minat dan semanagat 

belajar siswa pada pembelajaran daring. 

3. Sebagai rekomendasi untuk penelitian mendatang atau pembaca karya ilmiah 

ini diharapkan agar dapat bergabung pada aplikasi pembelajran secara daring 

dilakukan jika masa pandemi berkelanjutan  atau terulang kembali.




