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BAB V 

 SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

  

A. Simpulan 

Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas IV yang merupakan salah 

satu Sekolah Dasar di Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi. Tahun ajaran 

2015/2016. Dengan pokok bahasan bangun ruang sisi datar. Berdasarkan 

rumusan masalah hasil analisis serta pembahasan terhadap hasil penelitian 

sebagaimana yang diuraikan dalam penelitian ini, maka diperoleh kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Terdapat perbedaan peningkatan kemampuan pemahaman matematis 

siswa antara siswa yangpembelajarannya dengan model kooperatif tipe 

group investigation dan siswa yangpembelajarannya dengan model direct 

instruction. Skor N-gain siswa yang belajar dengan pembelajaran 

kooperatif tipe group investigation lebih tinggi dibandingkan dengan skor 

N-gain siswa yang belajar dengan pembelajaran langsung, dengan 

demikian kemampuan pemahaman matematis siswa yang belajar dengan 

pembelajaran kooperatif tipe group investigation lebih tinggi dibanding 

dengan siswa yang belajar dengan pembelajaran langsung (direct 

instruction). 

2. Terdapat perbedaan peningkatankemampuan pemahaman matematis  

antara siswa yang memiliki tingkat kepercayaan diri tinggi, sedang dan 

rendah. 

3. Terdapat perbedaan kemampuan pemahaman matematis antara siswa 

berkepercayaan diri tinggi yang belajar dengan Group Investigation (GI) 

dan Direct Instruction (DI). 

4. Terdapat perbedaan kemampuan pemahaman matematis antara siswa 

berkepercayaan diri sedang yang belajar dengan Group Investigation (GI) 

dan Direct Instruction (DI). 
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5. Terdapat perbedaan kemampuan pemahaman matematis antara siswa 

berkepercayaan diri rendah yang belajar dengan Group Investigation (GI) 

dan Direct Instruction (DI). 

6. Tidak terdapat pengaruh interaksi antara model pembelajaran dan tingkat 

kepercayaan diri terhadap kemampuan pemahaman matematis. 

 

B. Implikasi  

1. Model kooperatif tipe group investigation dapat meningkatkan 

kemampuan pemahaman matematis yang lebih tinggi dari pada model 

pembelajaran langsung atau direct instruction. 

2. Siswa yang memiliki tingkat kepercayaan diri tinggi dapat menunjukan 

kemampuan pemahaman matematis yang tinggi, siswa yang memiliki 

tingkat kepercayaan diri sedang dapat menunjukan kemampuan 

pemahaman matematis sedang dan siswa yang memiliki tingkat 

kepercayaan diri rendah dapat menunjukan kemampuan pemahaman 

matematis rendah pula. 

3. Siswa berkepercayaan diri tinggi yang belajar dengan Group 

Investigation (GI) memiliki kemampuan pemahaman matematis yang 

lebih tinggi dari pada siswa berkepercayaan diri tinggi yang belajar 

dengan Direct Instruction (DI). 

4. Siswa berkepercayaan diri sedang yang belajar dengan Group 

Investigation (GI) memiliki kemampuan pemahaman matematis yang 

lebih tinggi dari pada siswa berkepercayaan diri sedang yang belajar 

dengan Direct Instruction (DI). 

5. Siswa berkepercayaan diri rendah yang belajar dengan Group 

Investigation (GI) memiliki kemampuan pemahaman matematis yang 

lebih tinggi dari pada siswa berkepercayaan diri rendah yang belajar 

dengan Direct Instruction (DI). 

6. Untuk meningkatkan  kepercayaan diri  siswa terhadap kemampuan 

pemahaman matematis dapat menggunakan model pembelajaran yang 
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bervariasi tidak hanya menggunakan group investigation atau 

directinstruction. 

C. Rekomendasi 

Berdasarkan simpulan penelitian yang dipaparkan sebelumnya, maka 

rekomendasi dalam penelitian ini adalah : 

1. Pembelajaran kooperatif tipe group investigation dapat dicobakan untuk 

salah satustrategi pembelajaran di Sekolah Dasar dalam upaya 

mengembangkan kemampuan pemahaman matematissiswa. Namun 

dalam menerapkan pembelajaran ini, perlu memperhatikan langkah-

langkah pembelajaran sehingga pelaksanaan pembelajaranterlaksana 

dengan baik dan lancar.  

2. Pelaksanaan pembelajaran pada model pembelajaran  group investigation 

atau direct instruction tidak terlepas dari penggunaan media 

pembelajaran agar tujuan pembelajaran yang diharapkan tercapai dengan 

maksimal. Oleh karena itu perlu persiapan yang matang dalam 

menyiapkan media pembelajaran sebagai sarana siswa dalam proses 

penyelidikannya. 
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