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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

 Penjelasan di bab ini berdasarkan atas rumusan masalah penelitian yang 

berhubungan dengan hasil penelitian serta temuan-temuan tentang peningkatan 

kemampuan menyelesaikan soal cerita, pemahaman bahasa matematis, dan 

mathematical habits of mind siswa ditinjau dari: kategori sekolah (kategori 1 dan 

kategori 2), status sekolah (negeri dan swasta), KAM (tinggi, sedang, dan rendah) 

dan keseluruhan siswa yang memperoleh pembelajaran Inquiry Co-operation 

Model (ICM) dan siswa yang memperoleh pembelajaran langsung (PL). 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan analisis data, temuan dan hasil penelitian, diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut. 

1. Peningkatan  dan pencapaian kemampuan menyelesaikan soal cerita (SC) 

siswa  yang memperoleh  pembelajaran Inquiry Co-operation Model (ICM) 

lebih baik daripada siswa yang memperoleh pembelajaran langsung (PL),  

ditinjau secara keseluruhan, kategori sekolah (kategori 1 dan kategori 2), 

status sekolah (negeri dan swasta) dan kemampuan awal matematis (tinggi, 

sedang, dan rendah). 

2. Peningkatan  dan pencapaian pemahaman bahasa matematis (PBM) siswa  

yang memperoleh  pembelajaran Inquiry Co-operation Model (ICM) lebih 

baik daripada siswa yang memperoleh pembelajaran langsung (PL),  ditinjau 

secara keseluruhan, kategori sekolah (kategori 1 dan kategori 2), status 

sekolah (negeri dan swasta) dan kemampuan awal matematis (tinggi, sedang, 

dan rendah)? 

3. Peningkatan  dan pencapaian mathematical habits of mind (HOM) siswa  yang 

memperoleh  pembelajaran Inquiry Co-operation Model (ICM) lebih baik 

daripada siswa yang memperoleh pembelajaran langsung (PL),  ditinjau secara 

keseluruhan, kategori sekolah (kategori 1 dan kategori 2), status sekolah 
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(negeri dan swasta) dan kemampuan awal matematis (tinggi, sedang, dan 

rendah). 

4. Tidak terdapat interaksi antara pembelajaran (ICM dan PL) dan kategori 

sekolah (kategori 1 dan kategori 2) terhadap peningkatan dan pencapaian 

kemampuan menyelesaikan soal cerita (SC), pemahaman bahasa matematis 

(PBM) , dan mathematical habits of mind (HOM) siswa. 

5. Tidak terdapat interaksi antara pembelajaran (ICM dan PL) dan status sekolah 

(negeri dan swasta) terhadap peningkatan dan pencapaian kemampuan 

menyelesaikan soal cerita (SC), pemahaman bahasa matematis (PBM) , dan 

mathematical habits of mind (HOM) siswa. 

6. Tidak terdapat interaksi antara pembelajaran (ICM dan PL) dan kemampuan 

awal matematis (tinggi, sedang, dan rendah) terhadap peningkatan dan 

pencapaian kemampuan menyelesaikan soal cerita (SC), pemahaman bahasa 

matematis (PBM) , dan mathematical habits of mind (HOM) siswa. 

7. Terdapat korelasi antara kemampuan menyelesaikan soal cerita (SC), 

pemahaman bahasa matematis (PBM), dan mathematical habits of mind  

(HOM) siswa. 

8. Pembelajaran ICM memiliki effect size yang tinggi terhadap kemampuan 

menyelesaikan soal cerita dan pemahaman bahasa matematis siswa  ditinjau 

secara keseluruhan. 

9. Pelaksanaan pembelajaran Inquiry Co-operation Model (ICM) secara umum 

berjalan dengan baik dengan mengikuti delapan tahapan yaitu getting in 

contact, locating, identifying, advocating, thinking aloud, reformulating, 

challenging dan evaluating. 

 

B. Implikasi  

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian di atas diperoleh bahwa 

penggunaan pembelajaran Inquiry Co-operation Model (ICM) berhasil membuat 

siswa memperoleh peningkatan kemampuan menyelesaikan soal cerita, 

pemahaman bahasa matematis, dan mathematical habits of mind (HOM) siswa 
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secara signifikan lebih baik daripada siswa yang memperoleh pembelajaran 

langsung (PL). Kesimpulan tersebut memberikan implikasi sebagai berikut: 

1. Pembelajaran Inquiry Co-operation Model (ICM) dapat dijadikan sebagai 

alternatif model pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan 

menyelesaikan soal cerita, pemahaman bahasa matematis, dan mathematical 

habits of mind siswa di tingkat Sekolah Dasar. 

2. Pembelajaran Inquiry Co-operation Model (ICM) dapat dijadikan sebagai 

alternatif model pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan 

menyelesaikan soal cerita, pemahaman bahasa matematis, dan mathematical 

habits of mind (HOM) siswa dengan kemampuan awal matematis tinggi, 

sedang, dan rendah di Sekolah Dasar. 

3. Pembelajaran Inquiry Co-operation Model (ICM) dapat dijadikan sebagai 

alternatif model pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan 

menyelesaikan soal cerita, pemahaman bahasa matematis, dan mathematical 

habits of mind (HOM) siswa pada kategori Sekolah Dasar dengan akreditasi A 

nilai ≥ 90 dan kategori  akreditasi A nilai < 90 

4. Pembelajaran Inquiry Co-operation Model (ICM) dapat dijadikan sebagai 

alternatif model pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan 

menyelesaikan soal cerita, pemahaman bahasa matematis, dan mathematical 

habits of mind (HOM) siswa Sekolah Dasar pada status sekolah negeri dan 

swasta. 

5. Pembelajaran Inquiry Co-operation Model (ICM) lebih menekankan pada 

proses penyelidikan, penemuan suatu konsep (pengetahuan) dan penyelesaian 

masalah. 

6. Pembelajaran Inquiry Co-operation Model (ICM) dapat meningkatkan 

kemampuan siswa Sekolah Dasar untuk mengekspresikan pemikiran, ide-ide, 

pendapat, atau gagasannya sebagai respon terhadap situasi atau permasalahan 

matematis yang diberikan.   

7. Pembelajaran Inquiry Co-operation Model (ICM)  dengan cara belajar 

kelompok dapat menjalin kerja sama dan komunikasi yang aktif, melatih 
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kepercayaan diri, melatih keberanian, dan belajar menghargai potensi yang 

dimilikinya sehingga tercipta atmosfir belajar yang kondusif dan 

menyenangkan. 

8. Meningkatnya kemampuan mathematical habits of mind (HOM) siswa tidak 

dapat tumbuh dan berkembang secara cepat dan tiba-tiba, akan tetapi dalam 

hal ini membutuhkan pemahaman yang benar tentang kebiasaan yang 

dilakukan, pola pembiasaan yang dilakukan secara terus-menerus dan 

berkesinambungan.  

 

C. Rekomendasi 

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi dari penelitian ini, selanjutnya akan 

dikemukakan beberapa rekomendasi yang dapat diberikan, di antaranya : 

1. Pembelajaran  Inquiry Co-operation Model (ICM) hendaknya perlu 

diaplikasikan oleh guru, terutama pada jenjang Sekolah Dasar dalam proses 

pembelajaran di dalam kelas untuk meningkatkan kemampuan menyelesaikan 

soal cerita, pemahaman bahasa matematis, dan mathematical habits of mind 

(HOM) siswa. 

2. Pembelajaran  Inquiry Co-operation Model (ICM) hendaknya menjadi salah 

satu alternatif model pembelajaran yang dapat digunakan di Sekolah Dasar, 

baik pada kategori sekolah dengan akreditasi A nilai ≥ 90 dan akreditasi A 

nilai < 90, status sekolah negeri dan swasta, dan pada KAM tinggi, sedang, 

dan rendah. 

3. Dalam pembelajaran Inquiry Co-operation Model (ICM), situasi atau masalah 

matematis yang disajikan dalam Lembar Kerja Siswa (LKS) menjadi fokus 

penyelidikan siswa dalam belajar kelompok. Dengan demikian Lembar Kerja 

Siswa (LKS) yang disajikan agar disesuaikan dengan tingkat kemampuan 

berpikir dan lingkungan belajar siswa, sehingga dapat mendorong siswa untuk 

berperan aktif dalam proses pembelajaran. 

4. Dalam proses pembelajaran Inquiry Co-operation Model (ICM), keterbatasan 

waktu adalah salah satu kendala yang dihadapi. Dengan demikian, untuk 
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mengatasinya, siswa dapat mempelajari permasalahan-permasalahan yang ada 

di dalam Lembar Kerja Siswa (LKS) secara individu terlebih dahulu di rumah 

sehingga pada tahap diskusi kelompok tidak menyita waktu terlalu banyak, 

karena siswa sudah memahami apa saja yang akan dilakukan selama 

pembelajaran di kelas.  

5. Kemampuan dan kecepatan siswa dalam belajar relatif berbeda-beda. Untuk 

mengatasinya, dapat dilakukan dengan cara tutor sebaya, yaitu siswa yang 

pandai membantu siswa lainnya yang masih kurang dalam mempelajari 

permasalahan di dalam Lembar Kerja Siswa (LKS). 

6. Guru diharapkan agar memperhatikan tingkat kemampuan awal matematis 

siswa terlebih dahulu sebelum dilakukan proses pembelajaran. Hal ini 

dilakukan agar pencapaian dan peningkatan kemampuan menyelesaikan soal 

cerita, pemahaman bahasa matematis, dan mathematical habits of mind siswa 

dapat diperoleh secara optimal. 

7. Kepada peneliti lain yang tertarik untuk menerapkan pembelajaran Inquiry 

Co-operation Model (ICM) dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan 

menyelesaikan soal cerita, pemahaman bahasa matematis, dan mathematical 

habits of mind siswa, agar menerapkannya pada subjek di tingkat sekolah yang 

lebih tinggi, yaitu di SMP dan SMA. Hal tersebut dimaksudkan agar diperoleh 

temuan-temuan berbeda dan saling melengkapi pada saat penelitian di 

lapangan. 

8. Saran untuk penelitian berikutnya, agar dapat mengkaji kemampuan 

matematis lainnya, yang dimungkinkan dapat meningkat dengan 

menggunakan pembelajaran Inquiry Co-operation Model (ICM). Kemampuan 

matematis yang lain misalnya kemampuan penalaran dan komunikasi 

matematis, yang mana kedua kemampuan tersebut dapat dilatih dan 

ditingkatkan dengan tahapan-tahapan pembelajaran  Inquiry Co-operation 

Model (ICM). 


