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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

 

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil penelitian serta pembahasan 

terhadap hasil-hasil penelitian sebagaimana yang diuraikan pada bab sebelumnya 

maka diperoleh kesimpulan, implikasi, dan rekomendasi dari hasil-hasil penelitian 

tersebut. 

 

A. Simpulan 

1. Peningkatan kemampuan penalaran matematik siswa yang memperoleh 

pembelajaran Guided-Discovery Learning lebih baik daripada peningkatan 

kemampuan penalaran matematik siswa yang memperoleh pembelajaran 

konvensional. 

2. Peningkatan kemampuan penalaran matematik siswa yang memperoleh 

pembelajaran Guided-Discovery Learning lebih baik daripada peningkatan 

kemampuan penalaran matematik siswa yang memperoleh pembelajaran 

konvensional pada kelompok KAM sedang. Sementara pada kelompok 

KAM tinggi dan KAM rendah peningkatan kemampuan penalaran 

matematik siswa yang mendapatkan pembelajaran Guided-Discovery 

Learning sama dengan peningkatan kemampuan penalaran matematik siswa 

pada kelas konvensional. 

3. Peningkatan self-regulated learning siswa atau kemandirian belajar kelas 

yang mendapatkan pembelajaran Guided-Discovery Learning lebih baik 

dibandingkan dengan peningkatan self-regulated learning siswa kelas 

konvensional secara keseluruhan. 

4. Peningkatan self-regulated learning siswa atau kemandirian belajar kelas 

yang mendapatkan pembelajaran Guided-Discovery Learning sama dengan 

peningkatan kemandirian belajar siswa yang belajar dengan metode 

konvensional untuk setiap kategori KAM (Tinggi, Sedang dan Rendah). 
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B. Implikasi 

1 Pembelajaran aktif dengan metode Guided-Discovery Learning dapat 

dijadikan sebagai salah satu upaya dalam merubah paradigma pembelajaran 

yang berorientasi teacher centered menjadi student centered. 

2 Pembelajaran dengan metode Guided-Discovery Learning dapat digunakan 

sebagai alternative model pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan 

penalaran matematik siswa SMP, khususnya bagi siswa yang memiliki 

kemampuan sedang. 

3 Pembelajaran dengan metode Guided-Discovery Learning bisa menjadi 

salah satu alternative model pembelajaran yang dapat menstimulus 

kemandirian belajar siswa khususnya siswa dengan kemampuan awal 

matematika rendah. 

4 Media pembelajaran software Geometer’s Sketchpad sedikit banyak 

membantu meningkatkan kemampuan penalaran  siswa baik secara 

keseluruhan maupun untuk siswa yang memiliki kemampuan sedang. 

5 Media pembelajaran software Geometer’s Sketchpad sedikit banyak 

membantu menstimulus kemandirian siswa dalam belajar baik secara 

keseluruhan maupun untuk siswa yang memiliki kemampuan matematika  

rendah. 

 

C. Rekomendasi 

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi di atas, diajukan beberapa 

rekomendasi sebagai berikut. 

1. Pembelajaran dengan metode Guided-Discovery Learning sebaiknya 

dijadikan salah satu alternative pembelajaran di kelas karena 

pembelajaran dengan metode Guided-Discovery Learning dapat 

menumbuhkan pembelajaran yang aktif yang berorientasi kepada 

student centered. 
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2. Pembelajaran dengan metode Guided-Discovery Learning sebaiknya 

dijadikan salah satu alternative pembelajaran di kelas guna 

meningkatan penalaran matemarika siswa. 

3. Penelitian ini hanya mengembangkan materi segiempat, sebaiknya 

bagi peneliti lain disarankan untuk lebih mengeksplor dengan materi 

matematika lain, khususnya materi geometri. Selain iu, untuk peneliti 

selanjutnya diharapkan memperhitungkan kecukupan waktu dalam 

pelaksanaan pembelajaran.  

4. Perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk mengetahui pengaruh 

Pembelajaran dengan metode Guided-Discovery Learning, khususnya 

terhadap kemampuan self-regulated learning siswa, umumnya 

terhadap kemampuan matematis siswa yang lainnya.  

5. Sebaiknya, pemanfaatan media pembelajaran, khususnya Geometer’s 

Sketchpad lebih di optimalkan kembali atau digunakan untuk materi 

geometri bidang datar lainnya. 


