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SlMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan yang dapat 

diambil dari penelitian ini adalah : 

l. Strateg1 pemecahan masalah Jcbih efektif d igunakan daripada stratcgi konvensional 

dalam meningkatkan hasit hclajar malcmatika siswa SMP. 

2. Hasil belajar matematika siswa yang memiliki gaya herpikir sekuensial konkrit lebih 

baik daripada siswa yang merniliki gaya bcrpikir sek.uensial ahstrak. 

3. Ada interaksi antara stratcgi pemccahan masulah dan gaya bcrpikir yang dimi liki 

siswa. Sebagaimana hasil uji lanjutan (uji Scheffe) yang m enunjukkan bahwa: ~ .... 

a. Rata·rata skor hasil belajar matematikayang diajar menggunakan stratcgi 

peln~cahan masalah yang memiliki gaya bcrpikir sekuensial konkrit lebih baik 

daripada yang diajar menggunakan strategi kon"ensiona l. 

b. Ram-rata.skor basil belajar matcmatika siswa 

B. Implikasi 

Stratcgi peme<Athan ma~alah temyata lehih efektif digunakan dalam 

mcningkatk.an hasil bel~jar matematika SMP disbanding dcngan stratcgi konvensional. 

Perbancingan ini_ tampak pada organisasi materi pel~jaran yang disamapaikan sccara 

keseluruhan melalui suatu gcnemlisasi. Dengan strategi pememcahan masalah matcri 

pelajaran diorganisasikan seJcmikian rupa untuk mcrangs<~ng siswa da!am mcncm11kan 

hal-hal tcrtcntu sc<.:ara c.rckti r dcngan kata lain rncndorong pcrkcmm iJ:!.an keccmknmgan 



 

 

alami pada siswa. khususnya kearah pemecahan masalah. Bcrbeda halnya deng:an stratcgi 

konvensiona1 dimana penyampaian materi pei.Yaran olch guru. Sehingga potensi yang 

terdapat padl\ diri siswa dalam mengembangkan pclajaran tidak terealisasi dengan bailc 

Dcngan derr.ikian sesuai dengan basil tcmuan dalam penelitian ini hendaknya gum 

matematika menggtmakan stratcgi pemecahan masalah dalam kegiatan bclajar mengajar 

di kelas demo meningkatkan ha:;il helf\jar siswa. \ ~ 

Dcngan_ hasil te-; yang diberikan, dipcrbandingkan jumlah siswa yang 

memiliki gaya berpikir sekuensial abstrak dcngan siswa yang memiliki gaya bcrpikir 

sekuensial konkrit tidak terdapal pcrbcdaan yany signilikan. Jadi dalam rncningkatkan 

hasil belajar malernatika sis·wa perlu dilakukan sualu studi tcntang gaya herpikir siswa 

dalam pembcntukan kelns be~r· r. Sehingga dalam pengggunaan strategi pembclajaran 

dalam hal ini strategi pernccahan masalah dan strategi konvensional bcrguna sc\:ara 

secara merata. 

Jadi hasil pene.liti::.n ini jelas memherikan implikasi dalam mengatur kelas 

bcsar untuk mehiyani kt.:butuhan he!~jar siswa yang bcrbcda gaya berpikir.lya. o(.~l1 !;ft0 

stmtegi pemecahau mJsalah kelas bcsar siswa yang memi!iki gaya bt;rpikir l;.onkrit 

memiliki pduang yang lcbih haik untuk mcndapatkan hasil yang lcbih tinggi. Scbaliknya 

rada kelas bcsar siswa yang mcmiliki gaya bcrpikir sckuensial abstrak dcngan strtegi 

konvensional n1emiliki peluang yang lcbih baik untuk meningkatkan hasil helajarnya. 

Olch scbab itu implikasi hasil pcnclitian ini terhadap pendidikan adalah: ~ 

1. Guru perlu melakukan suatu studi tentang gaya bcrpikir ~.iswa dala~n pembentukan 

kelas tx.~ !Sar 
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2. U.atuk kclas bcsar yang didominasi siswa yang memiliki gaya berpikir sekucnsi~l 

konkrit dapat mcnggunakan slralcgi peme<.:ahan masalah 

3. Untuk kelas besar yang didominasi siswa yang mcmiliki gaya berpil:i;- sckuensia; 

abstrak dapat menggunakan strategi konvensional. 

C. Saran·Saran 

Berdasarkan~implikasi penclitian di atas, maka ada hchcrapa saran- yang dapat 

diperhatikan: 

1. Setiap pengelola sekolah sehamsnya mdak11kan penelitian kecil untuk mengetahui 

karakteristik siswa dalam pembentukan kclas dalam hal gaya berpikir siswa. Upaya 

ini dapat dilakukan dengan pemberian tes gaya berpikir. k 

2. Untuk menerapkan slratt:gi pemecahan masalah pada kelas yang didominasi siswa 

daL•m benntk-diskusi umum dan- siswa yang memiliki gaya herpikir- sekucnsial 

konkrit dapat menjadi mediator dalam proses bclajar schingga memberi kcsempatan 

bagi si~wa yangmemiliki gaya berpikir jenis lain untuk belajar secara aktif. :) 

3. lJntuk menerapkan stratcgi konvcnsional pada kelas yang didomonasi siswa yang 

memiliki gaya berpikir sekuensial abstrak bahan pel~jaran perlu dijabarkan secara 

teratur mulai dari pengertian, contoh sampai kcpada latihan. 
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