
 

 

4.1. KESIMPULAN 

BABV 

KESJMPULAN DAN SARAN 

Berdasarlcan basil pcnelitian yang dikemul:akao pacta bagian terdahulu 

diambil kesimpulan yang berkaitan dengan penerapan pcndekatan metakognit.if 

untuk meningkatkao kemampuan siswa kelas V SO dalam mcmode{kan soaJ oerita 

matematika pada pokok bahasan pecahan scbagai berikut: 

I. Penerapan penddultan metakognitif PQ4R dapat digunabn untuk 

mengungkapkao kemampuan si.,wa kelas V SO dalom memodelkan soal 

cerita matematika pada pokok bah•san pecahan. Hal ini didukung oleh basil 

penelitian yaitu.: basil observasi pcngelolaan pcmbelajaran pada siklus I dan 

siklus II berbtegori baik. basil observasi kegiatan guru pada siklus I 

berkategori baik dan pacta siklus U bertalegori sangat baik, basil observasi 

kcgiatan siswa pada siklus I beri<ategori cukup dan pada sikhJS n berkategori 

sangat baik. 

2. Terdapat peningkatan kemampuan si.swa kelas V SO dalam memodelkan soul 

cerita matematika pada pukok bahasan pecab.an melalui peoerapan 

pendekatan metakognitif PQ4R. Hal ini didukung oleh basil pcoelitian yaitu: 

a. Hasil evaluasi tes memodelkan soaJ oerita matematika di akhir silous I 

yaitu: nilai rata-rata • 51,36; nilai tertinggi = 84; nilai tem1dab ~ 10; 

tuntas = 24 orang; tidak tuntas • 23 orang; dan ketuntasan klasikal • 

51,06%. 

b. Hasil evaluasi tes memodelkan soaJ cerita matematJka di akhir siklus U 

yaitu: nilai rata-nua • n ;n; nilai tertinggi = 98; nilai terendah ~ 20; 
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tunlaS = 41 orang; tidak tuntas = 6 orang; dan ketunta.o;an klasikal = 

87,23%. 

c. Sedangkan bagi siswa yang tidak tuntas pada akhir sik.lus II diberikan 

tindakan tambahan misalnya dengan cat11 memberikan bantuan belajar 

langsung dari guru maupun ternan sejawat yang memiliki kemarnpuan 

lebih tinggi, memot.ivasi siswa agar mampu berintcraksi dengan guru dan 

ternan sejawatnya dalam pembelnj8{3JJ, mcngamati aktivitas bclajar siswa 

tcrsebut dcngan periwian yang lcbib banyak, serta memberikan lcbih 

bun yak latihan kepada siswa moupun dalom bentulc portofolio. 

4.2. SARAN 

Bcrdasarkan basil pcnelitian, mak.a peneliti dapat mengajukan saran-saran 

untulc pembelajamn matematik.a kbUSUSllya pada tingk.at Sekolah Dasar. yaitu: 

I. Pembelajarao matematiko dengan peodek.atan metak.ognitif dapat dijadikao 

salah satu altematif pembelajarao yang efektif clalam meningl<atlcan 

kemampuan siswa dalam memodclk.an soal ccrita matcmatika. 

2. Hasil penelitian ini dapat cfijadikan bahan masulcan bagi sckolah untulc 

meningkatk.an mutu dan inovasi pcmbelajar.ID. 

3. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masulcan oogi guru dalam upaya 

meningkatk.ao kcmampuan guru dalam mengclola pcmbelajaran agar alctiviw 

siswa dalarn pembelajaran juga meningkat. 

4. Pembelajaran matem.atiko dengan pcndckatan metalcognitif mengutamakan 

siswn beketja ~ mandiri. Olch ka.rena itu, guru heodaknya berupaya 

untulc merubah pembelojaran berpusat pada guru (teockr oriented) menjadi 
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pcmbclajaran bcrpUS31 pada siswa (student oriented). Diharapkan guru dapat 

mcnerapkan langkah-langkllh pembelajaran matematika dengan pendekatan 

metakogoitifPQ4R. 

5. Bagj peneliti selanjutnya di.bataplc.an dapat mengadaptasi langkah-langkah 

yang ada dalatn penelitian ini dan memperbaiki kek-urangan-kekurnngan 

dalam penelitian ini. 


