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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil temuan dan analisis data yang didapatkan dari 

penelitian, diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 1) Ada pengaruh 

pendekatan problem solving terhadap kemampuan koneksi matematika siswa, 

hal ini dibuktikan dengan analisis tes kemampuan koneksi matematika siswa 

pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Setelah dilakukan analisis pada data 

pretest dan posttest kedua kelas tersebut maka didapatkan hasi uji t 

(perbedaan dua rata-rata) posttest kelas eksperimen dan kelas kontrol yaitu 

dengan nilai sig.0,00. Nilai sig. tersebut di bawah taraf   = 0,05, sehingga H0 

diterima, atau ada perbedaan rata-rata kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Hal ini membuktikan jika ada pengaruh pendekatan problem solving terhadap 

kemampuan koneksi matematika siswa. 2) Ada perbedaan pengaruh 

pendekatan problem solving dan yang tidak menggunakan pendekatan 

problem solving terhadap kemampuan koneksi matematika siswa. Hal ini 

dibuktikan dengan rata-rata nilai N-Gain kelas eksperimen lebih besar 

dibanding dengan rata-rata nilai N-Gain kelas kontrol. Kelas eksperimen 

memiliki interpretasi N-Gain sedang sebanyak 29 siswa, dan rendah sebanyak 

1 siswa. Sedangkan kelas kontrol memiliki interpretasi N-Gain sedang 

sebanyak 8 siswa, dan rendah sebanyak 22 siswa. Perbedaan yang besar 

tersebut menegaskan jika pendekatan problem solving memiliki pengaruh 

terhadap kemampuan koneksi matematika siswa, dibanding dengan 

pembelajaran biasa di kelas kontrol. 3) Siswa memberikan respon yang baik 

pada pembelajaran matematika dengan pendekatan problem solving terhadap 

kemampuan koneksi matematika siswa. Hal ini dibuktikan dengan hasil 

angket, hasil wawancara, dan hasil lembar observasi aktivitas siswa yang 

dilakukan siswa. Presentase angket siswa yang memiliki kriteria sangat kuat, 

dan jawaban yang positif dari siswa saat wawancara, membuktikan jika siswa 

menyukai proses pembelajaran dengan pendekatan problem solving, yang
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 membuat siswa lebih berpikir kritis, dan kreatif, sehingga kemampuan 

koneksi matematika siswa meningkat. Hal ini juga dibuktikan dengan lembar 

observasi aktivitas siswa, banyak siswa aktif saat pembelajaran tidak 

berkurang dari pertemuan pertama hingga pertemuan kedua, minat siswa 

terhadap pembelajaran dengan pendekatan problem solving sangat baik, dan 

berpengaruh baik pada kemampuan koneksi matematika siswa. 

 

B.  Rekomendasi 

Berdasarkan simpulan yang sudah dijelaskan tentang pengaruh pendekatan 

problem solving terhadap kemampuan koneksi matematika siswa sd pada 

materi bangun datar, implikasi dan rekomendasi ini peneliti berikan kepada 

guru dan calon guru (peneliti selanjutnya). 

1. Guru 

a. Penggunaan pendekatan problem solving ini membuat siswa lebih 

aktif, lebih berpikir kritis, logis, dan kreatif.  

b. Semoga pendekatan problem solving ini dapat lebih meningkatkan 

pengaruh terhadap kemampuan koneksi matematika siswa khususnya 

pada materi bangun datar. 

c. Memberikan alat peraga yang jelas agar siswa mampu memahami 

secara jelas. Siswa jadi lebih mampu mengeksplor kemampuannya 

terhadap alat peraga yang guru berikan. 

d. Memberikan perhatian yang cukup terhadap seluruh siswa, agar siswa 

menjadi aktif dan pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Selalu 

memberikan dorongan dan motivasi agar siswa semangat dalam 

proses pembelajaran, dan pembelajaran pun menjadi bermakna. 

2. Peneliti Selanjutnya 

Kemampuan koneksi matematika merupakan kemampuan awal 

yang harus dimiliki seluruh siswa, hal yang harus diperhatikan adalah 

pemilihan soal yang tepat, kemudian pemilihan waktu yang benar dan 

tidak terburu-buru sehingga hasil penelitian memiliki dampak yang 

bagus. Penelitian ini tidak luput dari kekurangan, berikut ini kekurangan 

yang peneliti rasakan langsung: 
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a. Penelitian ini memiliki waktu yang terbatas, sehingga berpengaruh 

pada hasil yang kurang maksimal. 

b. Alat peraga yang ditunjukkan hanya sedikit, harus lebih berpikir 

kreatif dalam memilih alat peraga. 

 Semoga dengan kekurangan yang sudah disebutkan, peneliti 

selanjutnya dapat memperbaiki dan menghasilkan penelitian yang lebih 

baik lagi. 

 

 

 


