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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

 
A. Simpulan 

Berdasarkan analisis data dan temuan penelitian yang telah diuraikan 

sebelumnya mengenai peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis dan 

motivasi belajar matematika siswa dalam pemecahan masalah dengan strategi 

heuristik dan siswa yang memperoleh pembelajaran konvensional maka dapat 

diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis siswa yang memperoleh 

pembelajaran dengan strategi heuristik lebih baik daripada siswa yang 

memperoleh pembelajaran secara konvensional. Hal ini dikarenakan 

menyelesaikan permasalahan matematika dengan strategi heuristik akan 

memungkinkan cara berpikir siswa lebih kritis dan analitis yang 

penerapannya menjadi lebih baik karena siswa menjadi terbiasa 

menyelesaikan masalah dengan memahami masalah terlebih dulu, 

merencanakan penyelesaian, baru melaksanakan penyelesaian. Dan yang 

terakhir setiap jawaban yang diberikan siswa selalu dicek kembali 

kebenarannya. 

2. Peningkatan motivasi belajar matematika siswa yang memperoleh 

pembelajaran dengan strategi heuristik lebih bai daripada siswa yang 

memperoleh pembelajaran secara konvensional. Hal ini dikarenakan dalam 

proses pembelajaran konvensional siswa sebagai penerima pasif informasi 

yang disampaikan guru, asumsi ini tumbuh berdasarkan pengalaman belajar 

yang mereka alami dalam setiap proses pembelajaran. Ketika mereka 

dilibatkan dalam proses pembelajaran heuristik, maka mereka dituntut dalam 

peran yang yang berbeda, mereka harus berperan aktif dan mandiri dalam 

menyelesaikan setiap masalah yang diberikan. 

 

B. Implikasi  

Beberapa implikasi dari hasil penelitian ini antara lain: 
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Berdasarkan temuan dan hasil analisis dari proses penerapan strategi 

heuristik yang penekanannya  tidak hanya pada hasil yang dicapai siswa dalam 

menyelesaikan soal-soal matematika, namun yang harus sangat dihargai adalah 

upaya siswa dalam proses mendapatkan jawaban terhadap soal pemecahan 

masalah tersebut. Proses pembelajaran yang seperti ini sangat mendukung siswa 

untuk senantiasa mengembangkan kemampuan berpikir kritis matematis 

sebagaimana yang ditunjukkan oleh hasil penelitian ini. Demikian juga penerapan 

strategi heuristik yang ditunjukkan dari hasil penelitian ini yang terbukti dapat 

mengembangkan motivasi belajar matematika. Namun di balik itu yang terpenting 

adalah bagaimana menumbuhkan minat siswa untuk berkarya dan berprestasi. 

Untuk ini membutuhkan guru yang mampu memahami kebutuhan psikologis 

siswanya kerena kompetensi guru yang baik tidaklah cukup tanpa diikuti 

kemampuan memahami potensi dan kebutuhan siswa. 

 

C. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka saran yang dapat 

dikemukan peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Strategi heuristik hendaknya dijadikan salah satu strategi dalam 

menyelesaikan soal pemecahan masalah untuk meningkatkan kemampuan 

berpikir kritis matematis siswa. Namun untuk penerapan pada siswa sekolah 

dasar perlu campur tangan atau intervensi terhadap kegiatan siswa pada awal-

awal penerapannya harus lebih dominan, untuk pertemuan selanjutnya 

intervensi guru perlahan terus dikurangi. 

2. Proses pembelajaran matematika di kelas hendaknya dapat membangkitkan 

motivasi siswa untuk belajar matematika dengan memberikan soal-soal 

pemecahan masalah non rutin yang tidak terlalu mudah dan terlalu sukar bagi 

siswa, tetapi dapat menantang minat siswa untuk menyelesaikan soal tersebut. 

Dengan mendapatkan soal rutin, soal yang terlalu mudah atau soal yang 

terlalu sukar membuat siswa tidak berusaha mencari penyelesaian dari soal 

tersebut. 

3. Mengingat pentingnya motivasi belajar siswa, maka bila dalam proses 

pembelajaran siswa belum termotivasi, guru hendaknya memancing minat 
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belajar siswa dengan memberikan motivasi ekstrinsik, misalnya denagn 

memberikan penghargaan atau reward bagi siswa yang mencari penyelesaian 

soal meskipun tidak ditugaskan, atau hasilnya kurang memuaskan. 

4. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dilanjutkan untuk melihat 

pengaruh strategi heuristik terhadap peningkatan kemampuan matematis 

lainnya. Juga diharapkan dapat memperluas subyek penelitian tidak hanya 

fokus pada kelas IV saja. Selain itu, akan lebih baik jika peneliti dapat 

mengontrol faktor lain dalam pengisian instrumen penelitian sehingga data 

yang dihasilkan juga lebih valid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


