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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian pengaruh model pembelajaran SSCS (search, 

solve, create and share) terhadap penigkatan kemampuan pemecahan masalah 

matematis dan adversity quotient (AQ) siswa SMA diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut: 

1.   Peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa SMA yang 

memperoleh model pembelajaran SSCS (search, solve, create and share) 

lebih baik daripada siswa yang memperoleh pembelajaran konvensional. 

1. Tidak terdapat interaksi antara pembelajaran (SSCS dan konvensional) 

dengan PAM (tinggi, sedang, rendah) terhadap peningkatan kemampuan 

pemecahan masalah. 

2. Adversity Quotient siswa yang mengikuti model pembelajaran SSCS (search, 

solve, create and share) lebih baik daripada siswa yang mendapatkan 

pembelajaran konvensional. 

3. Terdapat korelasi yang signifikan serta hubungan yang positif antara 

kemampuan pemecahan masalah dan adversity quotient siswa setelah 

mendapatkan pembelajaran SSCS (search, solve, create and share). 

 

A. SARAN 

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan di atas, maka perlu 

dikemukakan saran sebagai berikut: 

1. Kemampuan pemecahan masalah matematis siswa dapat ditingkatkan melalui 

pemberian masalah pada pembelajaran sehingga melatih siswa dalam 

mengidentifikasi, menyelesaikan masalah dan memeriksa kembali hasil yang 

diperoleh, hal ini bisa didapat dengan menggunakan model pembelajaran  

SSCS (search, solve, create and share) dalam pembelajaran di kelas. 
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Berdasarkan hasil analisis data pada penelitian maka untuk meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah matematis disarankan menggunakan 

pembelajaran model SSCS sebagai pembelajaran alternatif di kelas.  

2. PAM siswa yang terdiri dari siswa yang berkemampuan (tinggi, sedang, dan 

rendah) memiliki hubungan dengan peningkatan kemampuan pemecahan 

masalah, hal yang sama juga terdapat pada pembelajaran model SSCS 

memiliki pengaruh yang positif pada peningkatan kemampuan pemecahan 

masalah. Pada penelitian ini hasilnya adalah tidak terdapat interaksi antara 

pembelajaran (SSCS dan konvensional) dengan PAM (tinggi, sedang, dan 

rendah). Disarankan agar PAM memiliki interaksi yang kuat dengan 

pembelajaran dalam kelas, yaitu dengan melatih siswa lebih sering lagi 

dengan masalah yang diberikan dalam kelompok belajarnya. Sehingga siswa 

akan terbiasa dan terlatih untuk menjadi pemecah masalah yang baik akibat 

dari interaksi yang terjadi selama pembelajaran kepada siswa-siswa yang 

memiliki kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Kemudian melakukan 

pengontrolan yang ketat pada kelompok-kelompok belajar, agar siswa selalu 

berada pada kelompoknya dan selalu mengikuti pembelajaran di kelas. 

3. Pengendalian diri, mengetahui penyebab masalah, pengakuan akibat dari 

masalah, jangkauan masalah dan daya tahan terhadap masalah yang dihadapi  

merupakan hal-hal yang penting ketika dihadapkan dalam masalah. Semua 

hal yang disebutkan bisa dilatih, salah satu alternatif upaya melatihnya  

dengan menggunakan model pembelajaran SSCS (search, solve, create and 

share). Ini dikarenakan model pembelajaran SSCS mendukung aktifitas 

mental siswa dalam mengatasi permasalahan yang diberikan dalam 

memahami materi pembelajaran. Dalam memperbaiki adversity quotient 

siswa disarankan untuk menggunakan pembelajaran alternatif dengan 

pembelajaran SSCS. 
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4. Melihat hasil analisis korelasi yang telah dibahas, menunjukkan bahwa dalam 

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dipengaruhi oleh tingkatan 

adversity quotient siswa. Dalam upaya meningkatkan kemampuan pemecahan 

masalah disarankan untuk memperhatikan  dan memperbaiki adversity 

quotient siswa terlebih dahulu. Hal ini dapa dilakukan dengan menerapkan 

pembelajaran  SSCS yang berdasarkan hasil analisis dapat meningkatkan dan 

memperbaiki adversity quotient siswa.  

5. Bagi siswa, dalam mempelajari matematika siswa tidak harus terpaku pada 

teori dan latihan yang diberikan oleh guru saja. Mengkonstruksi pengetahuan 

sendiri dengan terus melatih dan meningkatkan kemampuan pemecahan 

masalah serta AQ merupakan hal yang harus dilakukan. Dalam aktivitas 

belajar siswa harus mempunyai keahlian dalam mengidentifikasi masalah, 

membuat model matematis, memiliki strategi untuk memecahkan masalah 

dan mampu menginterpretasikan hasil.  

6. Bagi guru, dalam pembelajaran matematika tidak harus selalu menyampaikan 

informasi secara langsung dan lengkap kepada siswa. Namun dengan 

memberikan kesempatan kedapa siswa untuk aktif dalam mengkonstruksi 

pengetahuannya sendiri, salah satu caranya yaitu dengan menggunakan model 

search, solve, create and share (SSCS) dalam pembelajaran matematika. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan pembelajaran yang 

inovatif yaitu siswa mengkonstruksi pengetahuannya sendiri, kemampuan 

siswa meningkat dan khususnya pada kemampuan pemecahan masalah 

matematis akan menjadi lebih baik. 

7. Bagi pemerhati pendidikan, seperti yang diketahui pentingnya kemampuan 

pemecahan masalah matematis bagi siswa, maka diperlukan penelitian yang 

lebih lanjut untuk dapat menumbuh kembangkan kemampuan pemecahan 

masalah matematis siswa yang lebih baik lagi. 
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