
108 
 

 BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil analisis, temuan dan pembahasan yang telah 

dikemukakan pada bab sebelumnya, diperoleh beberapa kesimpulan yang 

berkaitan dengan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa dan 

pembelajaran model Learning Cycle “5E” . Kesimpulan tersebut sebagai berikut : 

1. Kemampuan pemecahan masalah matematika siswa meningkat dari 58,85% pada 

akhir siklus 1, menjadi 86,49% pada akhir siklus 2. Persentase rata-rata tes siswa 

untuk tiap indikator kemampuan pemecahan masalah telah memenuhi kriteria 

keberhasilan, yaitu: 

a. Kemampuan mengidentifikasi masalah meningkat dari 67,59 % 

menjadi 91,67% 

b. Kemampuan merencanakan penyelesaian masalah meningkat dari 47,92 % 

menjadi 80,67 % 

c. Kemampuan menyelesaikan masalah meningkat dari 66,28% menjadi 

74,76% 

d. Kemampuan memeriksa hasil meningkat dari 45,14 % menjadi 72,91% 

 

Dari data di atas dapat dikatakan bahwa terrjadi peningkatan kemampuan 

pemecahan masalah siswa yang diajarkan dengan model Learning Cycle “5e” . 

Selain itu Ketuntasan belajar siswa dalam satu kelas telah mencapai kriteria 

ketuntasan belajar minimal. Berdasarkan hasil evaluasi pada akhir siklus 1, 

ketuntasan belajar siswa sebesar dan meningkat menjadi di akhir 

siklus 2.  

 

2. Terdapat peningkatan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran 

dengan menerapkan model pembelajaran learning cycle “5e” pada materi 

prisma dan limas di kelas VIII-6 SMP Negeri 4 Tanjungbalai T.A. 2013/2014. 
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Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh observer, diperoleh 

pengelolaan pembelajaran yang dilaksanakan guru pada siklus I dengan 

menerapkan pembelajaran learning cycle “5e dengan nilai rata-rata pada 

pertemuan I siklus I 2,2 nilai rata-rata pada pertemuan  2 siklus I 2,3, sehingga 

diperoleh nilai rata-rata kemampuan guru mengelola pembelajaran yaitu 2, 25 

Dari nilai tersebut diperoleh informasi bahwa pengelolaan pembelajaran siklus 

I tergolong dalam katagori baik. Sedangkan pada siklus II, diperoleh 

pengelolaan pembelajaran dengan nilai rata-rata pada pertemuan I siklus II  

3,2, nilai rata-rata pada pertemuan 2 siklus II 3,3  sehingga diperoleh nilai 

rata-rata kemampuan guru mengelola pembelajaran yaitu 3,25   dalam kategori 

sangat baik. Sehingga diperoleh kesimpulan, kemampuan guru dalam 

menelola pembelajaran matematika di kelas dengan menerapkan model 

pembelajaran learning cycle “5e” pada materi prisma dan limas di kelas VIII-6 

SMP Negeri 4 Tanjungbalai T.A. 2013/2014 sangat baik. 

5.2 Saran 

Beberapa saran yang perlu dipertimbangkan berdasarkan hasil penelitian 

ini sebagai berikut : 

1. Bagi Siswa 

Kepada siswa SMP Negeri 4 tanjungbalai disarankan lebih berani dalam 

menyampaikan pendapat atau ide-ide, memiliki semangat yang tinggi untuk 

belajar dan berkompetisi dan dapat mempergunakan seluruh potensi yang dimiliki 

dalam belajar serta hendaknya siswa memperbanyak latihan soal, sehingga 

kemampuan pemecahan masalahnya dapat meningkat. 

 

2. Bagi Guru 

a. Kepada guru matematika khususnya guru matematika SMP Negeri 4 

tanjungbalai disarankan untuk menerapkan model pembelajaran Leraning 

cycle “5E” sebagai salah satu alternatif untuk meningkatkan kemampuan 

pemecahan masalah matematika. Guru juga disarankan membentuk 
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adanya kelompok-kelompok diskusi dalam belajar, memotivasi siswa 

dalam mengerjakan soal yang diberikan. 

b. Guru hendaknya lebih kreatif membuat dan menyajikan masalah dalam 

kegiatan belajar matematika, sehingga siswa terbiasa dalam memecahkan 

masalah matematika. 

c. Guru hendaknya mampu menciptakan suasana koopertaif dan demokratif 

dalam belajar, sehingga siswa merasakan mendapatkan kesempatan untuk 

mengungkapkan gagasan matematika dalam bahasa dan cara mereka 

sendiri, akibatnya dalam belajar matematika siswa menjadi berani 

beragumentasi, lebih percaya diri dan kreatif 

 

3. Bagi Kepala Sekolah 

Agar dapat mengkoordinasikan guru-guru untuk menerapkan pendekatan 

yang  relevan dan inovatif untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah 

siswa serta hasil penelitian yang telah dilakukan dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan guru dalam melaksanakan pembelajaran di sekolah. 

 

4. Bagi Peneliti Lain 

Peneliti lain yang tertarik untuk mengadakan penelitian tentang model 

pembelajaran Learning Cycle “5E” dapat mengadakan penelitian lebih lanjut 

tentang aspek-aspek lain, misalnya komunikasi matematika atau penalaran 

matematika dan dapat mengambil pokok bahasan yang berbeda-beda, serta dapat 

mendesain bahan ajar dan instrument seperti soal dan LAS yang lebih memusat. 


