BAB V
SJMPULAN, lMI)LlKASI DAN SARAJ\'
A. Simpulan

l:3t!rdasarkan hasil pcnt!litian dan pembahasan, maka kcsirnpulan yang dapat diambil
dari penclitian ini adalah :
I. Metode pembclajnran diskoveri dengan bimbi ngan lebih cfektif digunakan daripada
tm:todt: konvcnsional dalam mcningkatkan hasil bel ajar matcmatika siswa SLTP.
2. Hasil hclaj ar matematika siswa ya ng rncm il ik i gaya bcrpikir sekucnsial abstruk lebi h

baik dari pada sisv.·a yang memiliki gaya

b~..~rp ikir

sekucnsial konkrit.

3. Ada intcraksi antara metode pem bebjaran dan gaya berpikir yang dimiliki siswa.
Sebagaunana hasil uji !anjutan (uji Schcffc) yang mcnunjukkan bahwa:
a_

Rata-rata skur hasil bd aj a r matcmat ika yang diajar menggunakan metode diskovcri

de11gan himbingan sisvva yang memilik i gaya bcrpi kir sekucnsial abstrak lehih baik
daripada yang diajar menggunakan mctode konvcnsionaL

b. Rata·rata skor hasil bclajar matemat ika yang diajar mcnggunakan metodl:
konv<::nsinal siswa yang mc miliki gaya herpikir se kucnsial konkri t lebih baik
daripada yang diajar menggunakan mctode diskoveri dengan bimbingan.

n.

lmplikasi
M~tode

dalam

pcmhelajaran diskovcri dengan bimbingan ternyata k bih cfekti f di gunaka n

m ~~n in gkatkan

pernbelaj aran

hasil

kon v~n sionaL

bdt~ar

rnatcmatika SLTP dibandingkan dcngan mctode

Perbandingan ini tampak pada organisasi materi pclnjaran yang
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disampaikan sccara

ke~eluruhan

mclalui suatu gcneralisasi. Dengan metode diskoveri

dengan bimbingan materi pelajaran diorgnnisasikan sedemikian rupa untuk merangsang
siswa dalam mt:ncmukan hat-hal tcrtentu Sl!Cara cfcktif dcngan kata lain mendorong
perkemba:1gan

k~c c nderungan

alam i pada siswa, khususnya kearah penemuan (inqu iry).

Rerbeda halnya dengan metodc konvensional di mana pcnyam pa ian materi pelajaran oleh
guru. Schingga potcnsi yang tcrdapat pada diri siswa dalam mengcmbangkan pelajaran
tidal<. tcrealisasikan dengan baik . Dcngun demikian scsuai dengan hasil

t~muan

dalam

penelitian ini hcndaknya guru matematika menggunakan mctode diskoveri dengan
bimbingan dalam kegiatan bclajar mcngajar di kelas demi meningkatkan hasil belajar
Sl~Wa.

Dl!ngan hasil tcs yang dibl!rikan dipcrhandingan jumlah siswa yang m~m ili ki gaya

bcrpikir
tidak

st~kucnsi al

te rd<~pat

abstrak dengan siswa yang mt:miliki gaya bcrpikir sekuensial konkrit

pt! rbcdaan yang signi tikan. Jad i dalam mcningkatkan hasi I bel ajar

nHitematib siswa pcrlu dilakukan suatu studi tcntnng gaya berpikir sisv-v'n dalam

pembentukan kelas bcsar. Sehingga dalam pcnggunaan suatu mctode pcmbclaj aran dalam
hal ini

m~!tode

pembelajaran diskovcri dengan birnbingan dan metode konvcnsional dapat

s~-:cara

efektif. Dengan <.lemikian diharapkan peningkatan hasil bdajar siswa <.lapat

berguna

dikategorikan sec.ara merata.
Jadi hasil penelitian ini jelas mcmberi implikasi dalam mcngatur

kela~

bcsar untuk

melayani kebutuhan belajar siswa yang bcrbeda gaya berpikirnya. Dengan mctode
diskovcri dengan bimbingan kclas bcsar siswa yang mcmiliki gaya berpikir sckuensial
abstrak memilik i peluang yang baik untuk mendapatkan hasil yang !ebih tinggi. Sebaliknya

79

pada kelas besar siswa yang memiliki gaya berpikir sekucns ial konkrit dcngan mctode
konvensiona; memiliki peluang yang baik untuk mcn ingkatkan ha$il belajarnyn. Oleh sebab
itu, implikasi hasil penelitian ini tcrhadap pendidikan adalah :
l . Guru pcrlu mclakukan suatu studi tcntang gaya berpikir siswa dalam pembcntukan
kclas besar.
2. Umuk kelas bcsar yang didominasi s1swa yang memil iki gaya berpiki r sekucnsial
abstrak Japat mcnggunakan metodc diskovcri dcngan bimbingan.
3. Untuk kelas besar yang didominasi siswa yang memiliki gaya berpikir sekuensial

konkrit dapat menggunakan metodt: konvensional.

C. Saran-Saran

8erdasarkan implikasi penelitian di atas, maka ada beherapa saran yang dapat
diperhatikan:
I) Sctiap pcngelola sekolah seharusnya mclakukan penel itia n kecil untuk mengetahui
karakteristik siswa dalarn pcmbcntukan kc!a::; dalaLn hal gaya berpikir siswa. lJpaya ini
dapat d.ilakukan dengan memberikan tes gaya berpik ir.
2) Untuk menerapkan mctode pcmbelajaran diskoveri dengan bimbi ngan pada kelas yang
didominasi siswa yang memiliki gaya berpikir sekuensial abstrak, melode pembelajaran

dapat dibuat dalam bentuk diskusi umum dan siswa yang memil iki gaya bcrpikir
sckuensial abstrak dapat menjadi mediator dalam proses heh1ajr sehingga mcmberi
kesempatan bagi siswa yang mcmili ki gaya berpikir jcnis lain untuk belajar secara aktif.
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3) Untuk

m ~n erapka n

metode pembelajaran konvensional pada kelas yang didominasi

siswa y<mg memil iki gaya berpikir sckuensial konkrit bahan pelaja ran perlu dijabarkan
secara tcratur mulai dari pcngerti nn, contoh sampai kepada latihan.

