
 

 

.. 

BABV 

SIMPULAN~ IMPLIKASI DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan basil penelitian dan pembahasan, flilaka kesimpulan yang dapat 

diambil dari penelitian ini adalah : 

1. Strategi discovery lebih efektif digunakan daripada strategi konvensional dalam 

meninglultkan basil belajar Matematika siswa SMP. ~ 

2. Hasi1 belajar matematika yang memiliki kemampuan berpikir sekuensial abstrak 

lebih baik daripada siswa yang memiliki kemampuan berpikir sekuensial konkrit. ) 

3. Ada interaksi antara strategi discovery dan kemampuan berpikir yang dimiliki 

siswa. SeOOgaimana basil uji Ianjutan (uji Scheffe) yang menunjukkan bahwa : 

a. Rata-rata skor basil belajar matematika yang diajar menggunakan strategi 

discovery yang memiliki kemampuan berpikir sekuensial abstrak lebih baik 

dari pada yang diajar menggunakan strategi konvensional. 

b. Rata-rata skor basil bel~ar Matematika yang diajar menggunakan strategi 

discoveri yang memiliki kemampuan berpikir sekuensiaJ konkrit lebih kecil 

dari pada yang di~ar menggunakan strategi konvensional dan kemampuan 

berpikir sel-uensiaJ konkrit siswa baik. 
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B. Im plikasi 

Strategi Discovery temyata lebih efektif digunakan dalam meningkatkan basil 

belajar matematika SMP dibanding dengan strategi konvensional Perbandingan ini 

tampak pada organisasi materi pelajaran yang disampaikan secara keseluruhan 

meJalui suatu generaJisasi Dengan Strategi Discovery materi ~Jajaran 

diorganisasikan sedemikian rupa untuk merangsang siswa dalam menemukan hal-hal 

tertentu secam efektif dengan kata lain mendorong perkembangan k:ecenderungan 

alami pada siswa, khususnya penyampaian discovery. Berbeda halnya dengan strategi 

konvensional dimana penyampaian materi pelajaran oleh guru. Sehingga potensi yang 

• terdapat pada diri siswa dalam mengembang:kan pelajaran tidak terealisasi dengan 

baik. Dengan demik:ian sesuai dengan basil temuan dalam penelitian ini hendaknya 

guru Matematikan rnenggunakan strategi discovery dalam kegiatan belajar mengajar 

di kelas demi meningkatkan basil belajar siswa. 

Dengan basil tes yang diberikan, dibanding:kan jumJah siswa yang memiliki 

kemampuan berpikir sekuesial abstrnk dengan siswa yang memiliki kemampuan 
.. 

berpikir sekuensial konkrit tidaiC terdapat perbedaan yang signifikan. Jaili" daJam 

meningkatkan basil belajar Matematika siswa perlu dilakukan suatu studi tentang 

kemampuan berpikir siswa dalam pembentukan kelas besar. Sehingga daJam 

.. 
penggunaann strategi pembelajaran dalam hal ini strategi discovery dan strategi 

konvensional berguna secara efe1.1if Dengan demikian diharapkan peningkatan basil 

belajar siswa dapat dikategorikan merata. 
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Jadi basil penelitian ini jelas memberikan implikasi dalam mengatur kelas 

besar untu.k meJayani kebutuhan beJajar siswa yang berbeda kemampuan berpikimya 

Dengan Strategi Discovery k.elas besar siswa yang memiliki Kemampuan Berpikir 

konkrit memiJiki peJuang yang Jebih baik untuk rnendapatkan hasiJ yang Jebih tinggi. 

Sebaliknya m® kelas besar s~yang memiliki ke_J_'Wllllpuan berpikir sekuens1al 

abstrak dengan stiategi konvensional memiliki peluang yang lebih baik untuk 

meningkatkan basil belajamya. Oleh sebab itu implikasi basil penelitian ini terhadap 

pendidikan adalah : / 0 
e.O / 

l. Guru perlu melakukan suatu studi tentang kemampuan berpikir siswa dalam 

pembentukan kelas besar 

2. Untuk kelas besar yang didominasi siswa yang memiliki kemampuan berpikir 

sekuensionaJ konkrit dapat menggunakan strategi Discovery 

3. Untuk kelas besar yang didominasi siswa yang memiliki kemampuan berpikir 

~ODID~~:~~sttategikonvensi:~ ?• '_}J 
C. Santa -saran ( "~<•Mo/ "~<•Mo/ .,,.,,.d 

Berdasarkan implikasi penelitian di atas, maka ada beberapa saran yang dapat 

diperhatikan : "' UJ c ;, "' UJ c ;, 

l. Setiap pengelola sekolah seharusnya melakukan penelitian untuk mengetahui 

karnkteristik siswa dalam pembentukan kelas daJam hal kemampuan berpikir 

siswa.. Upaya ini dapat dilakukan dengan pemberian tes kemampuan berpikir. 
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2. Untuk menerapkan Strategi Discovery pada kelas yang didominasi siswa yang 

merniJiki kernarnpuan berpikir sekuensial konkrit, strategi pernbeJajaran dapat 

dibuat da1am bentuk diskusi umum dan siswa yang memiliki kemampuan berpikir 

sekuensial konkrit dapat rnenjadi mediator daJam proses beJajar sehingga 

memberi kesempatan bagi siswa yang memiliki ke.mampuan berpikir jenis lain 

betajar secara aktif /:;-<.. '!:> ~~/ ~-<..'>- JSI/ /j-<. ~~/ 

3. Untuk rnenerapkan strategi konvensional pada kelas yang didominasi siswa yang 

memiliki kemarnpuan berpikir sekuensial abstrak bahan pelajaran perlu 

dijabarkan secara teratur rnuJai dari pengertian, contoh smpai kepada latihan . 
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