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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

Setelah dilakukan perlakuan berbeda antara dua kelompok sampel yaitu 

kelompok eksperimen yang memperoleh model Advance Organizer dengan 

pendekatan saintifik dan kelompok kontrol yang memperoleh pembelajaran biasa, 

serta berdasarkan hasil analisis data untuk pengujian hipotesisnya, kesimpulan 

yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pencapaian dan peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis siswa 

yang memperoleh model Advance Organizer dengan pendekatan saintifik 

lebih baik dari siswa yang memperoleh pembelajaran biasa. 

2. Pencapaian dan peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis siswa 

yang mendapat model Advance Oganizer dengan pendekatan saintifik lebih 

baik dibandingkan dengan siswa yang mendapat pembelajaran biasa bila 

ditinjau dari kategori Kemampuan Awal Matematis sedang dan rendah. 

Tetapi pencapian dan peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis 

siswa yang mendapat model Advance Oganizer dengan pendekatan saintifik 

tidak lebih baik dibandingkan dengan siswa yang mendapat pembelajaran 

biasa bila ditinjau dari kategori Kemampuan Awal Matematis tinggi. 

3. Pencapaian dan peningkatan kemampuan berpikir kreatif matematika siswa 

yang memperoleh model Advance Organizer dengan pendekatan saintifik 

lebih baik dari siswa yang memperoleh pembelajaran biasa. 

4. Pencapaian dan peningkatan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa 

yang mendapat model Advance Oganizer dengan pendekatan saintifik lebih 

baik dibandingkan dengan siswa yang mendapat pembelajaran biasa bila 

ditinjau dari kategori Kemampuan Awal Matematis sedang dan rendah. 

Tetapi pencapaian dan peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis 

siswa yang mendapat model Advance Oganizer dengan pendekatan saintifik 

tidak lebih baik dibandingkan dengan siswa yang mendapat pembelajaran 

biasa bila ditinjau dari kategori Kemampuan Awal Matematis tinggi. 
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5. Peningkatan self-esteem matematis siswa yang memperoleh model Advance 

Organizer dengan pendekatan saintifik tidak lebih baik dari siswa yang 

memperoleh pembelajaran biasa bila dilihat dari keseluruhan maupun dari 

Kemampuan Awal Matematis Siswa. 

 

B. Saran 

Mengacu pada hasil-hasil penelitian sebagaimana yang diungkapkan di atas, 

penulis mengemukakan saran sebagai berikut: 

1. Pembelajaran model Advance Organizer dengan pendekatan saintifik dapat 

menjadi alternatif bagi guru MTs dalam pembelajaran matematika 

disekolah, namun harus diperhatikan Kemampuan Awal Matematisnya. Jika 

kemampuan awal matematisnya masih rendah harus diberi tindakan supaya 

tidak menghambat dalam pembelajaran. 

2. Penerapan model Advance Organizer dengan pendekatan saintifik direspon 

dengan baik oleh siswa, sehingga berpotensi untuk mengubah cara pandang 

siswa tentang matematika bukan hanya belajar tentang rumus tetapi belajar 

memahami matematika dari masalah yang mereka alami dalam kehidupan 

sehari-hari. 

3. Dari hasil penelitian terlhat bahwa model Advance Organizer dengan 

pendekatan saintifik dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan 

kreatif matematis pada kaegori sedang dan rendah. Sedangkan pada kategori 

tinggi tidak terlalu berdampak positif. Oleh karena itu model Advance 

Organizer dengan pendekatan saintifik lebih cocok diterapkan pada siswa 

kategori sedang dan rendah. 

4. Berdasarkan hasil penelitian tentang self-esteem, dilihat secara keseluruhan 

bahwa self-esteem siswa kelompok eksperimen berada pada kategori sedang 

dan self-esteem siswa kelompok kontrol berada pada kategori rendah. 

Kategori self-esteem kedua kelompok siswa tersebut masih belum dapat 

dikatakan bagus mengingat self-esteem merupakan suatu keseluruhan 

penilaian positif atau negatif seseorang terhadap dirinya sendiri atau dapat 

pula dikatakan suatu evaluasi yang menyeluruh tentang bagaimana 
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seseorang menilai dirinya dalam matematika. Sehingga terbuka peluang 

bagi peneliti selanjutnya untuk dapat meningkatkan self-esteem yang 

dimiliki seseorang. Terkait dengan self-esteem siswa kelompok eksperimen 

dan kelompok kontrol yang berada dalam kategori sedang, peneliti 

selanjutnya agar lebih memperhatikan self-esteem secara lebih baik. 


