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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

Berdasarkan hasil analisis hasil penelitian dan pembahasan yang telah 

dikemukakan pada bab sebelumnya, dalam bab ini akan dikemukakan 

kesimpulan, implikasi dan rekomendasi. 

A. Kesimpulan 

1. Kemampuan akhir dan peningkatan kemampuan penalaran matematik siswa 

yang memperoleh pembelajaran matematika dengan pendekatan investigasi 

secara signifikan lebih baik dibandingkan siswa dengan yang memperoleh 

pembelajaran konvensional. Siswa pada level sekolah rendah mencapai 

kemampuan akhir dan peningkatan kemampuan penalaran yang lebih tinggi 

dibanding level yang lainnya. Ada interaksi antara faktor pendekatan 

pembelajaran dengan level sekolah dalam mempengaruhi kemampuan 

penalaran dan peningkatannya. 

2. Kemampuan akhir dan peningkatan kemampuan penalaran siswa dengan 

KMU tinggi lebih tinggi dibanding level sekolah lain. Namun, peningkatan 

kemampuan penalaran berdasarkan KMU tidak berbeda secara signifikan. 

Dalam mempengaruhi kemampuan penalaran dan peningkatannya, tidak ada 

interaksi antara faktor level sekolah dengan KMU. 

3. Kemampuan akhir dan peningkatan kemapuan representasi matematika siswa 

yang memperoleh pembelajaran matematika dengan penedekatan investigatif 
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secara signifikan lebih baik dibanding kelompok siswa yang memperoleh 

pembelajaran matematika secara konvesnional. Seperti halnya kemampuan 

penalaran, terdapat perbedaan kemampuan akhir dan peningkatan representasi 

siswa berdasarkan level sekolah, dimana sekolah level rendah memperoleh 

skor kemampuan akhir dan peningkatan representasi yang lebih tinggi dari 

yang lainnya. Ada interaksi antara faktor pendekatan pembelajaran dengan 

level sekolah dalam mempengaruhi kemampuan representasi dan 

peningkatannya. 

4. Terdapat perbedaan kemampuan akhir dan peningkatan kemampuan 

representasi matematika dimana skor untuk siswa dengan KMU tinggi 

memiliki nilai tertinggi. Antara faktor level sekolah dengan KMU tidak ada 

interaksi dalam mempengaruhi kemampuan akhir dan peningkatan 

kemampaun representasi siswa. 

5. Sikap siswa terhadap pembelajaran matematika dengan pendekatan 

investigatif sangat positif. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran 

matematika dengan pendekatan investigatif dapat diterima dengan baik oleh 

siswa. 

6. Guru yang melakukan pembelajaran dalam penelitian ini memandang bahwa 

pembelajaran matematika investigatif dapat dilaksanakan dengan baik jika 

dirancang lebih efektif dan sederhana dengan tetap memuat kegiatan 

investigasi dalam mengembangkan kemampuan penalaran dan representasi 

matematik. 
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B. Saran 

1. Pembelajaran matematika dengan pendekatan investigatif dapat diterapkan  

untuk semua level sekolah dan berbagai level kemampuan matematika siswa. 

Oleh karena itu, investigasi ini perlu dikembangkan di sekolah dasar secara 

luas baik sebagai pendekatan pembelajaran maupun sebagai sub aktivitas 

dalam pembelajaran matematika. 

2. Perlu dikembangkan bahan-bahan ajar yang memuat kegiatan eksploratif dan 

investigatif yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku yang secara praktis 

dapat digunakan oleh para guru sekolah dasar. 

3. Perlu dikembangkan intrumen-intrumen penilaian yang mampu mengukur 

kemampuan proses matematika termasuk penalaran dan representasi yang 

terintegrasi dengan standar penilaian dalam pembelajaran matematika di 

sekolah dasar. 

4. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut yang berorientasi kepada pembinaan 

guru-guru sekolah dasar sehingga mampu menerapkan inovasi-inovasi 

pembelajaran seperti pendekatan investigatif dalam pembelajaran 

matematika. 

5. Perlu dilakukan pemeringkatan sekolah secara tepat untuk melengkapi dasar 

penentuan dengan nilai UASBN serta penentuan KMU yang beracuan 

patokan jika akan mengembangkan penelitian dengan model pengelompokan 

sekolah dan perbedaan kemampuan umum, sehingga hasil penelitian akan 

memiliki dampak yang lebih baik. 


