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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarakan hasil penelitian yang telah diuraikan, diperoleh kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Pencapaian kemampuan pemecahan masalah matematis siswa yang 

memperoleh pembelajaran dengan Model Eliciting Activities (MEAs) 

berbantuan Google Classroom tidak lebih tinggi dari KKM (70). 

2. Gambaran kemampuan pemecahan masalah matematis siswa yang 

memperoleh pembelajaran dengan Model Eliciting Activities (MEAs) 

berbantuan google classroom pada kategori tinggi, sedang dan rendah 

adalah sebagai berikut: 

a. Kemampuan pemecahan masalah matematis siswa kategori tinggi pada 

indikator description dan manipulation sudah tergolong baik. Secara 

umum siswa telah mampu menuliskan apa saja kecukupan data  yang 

digunkan serta telah mampu mengidentifikasikan strategi yang 

mungkin dalam menyelesaikan masalah. Namun pada indikator 

translation dan verification siswa masih perlu melibatkan 

kemungkinan mengaitkan dengan kehidupan nyata dalam menerapkan 

strategi dan memeriksa kembali penyelesaian yang telah dipilih. 

b. Kemampuan pemecahan masalah matematis siswa kategori sedanng 

pada indikator description dan manipulation sudah tergolong cukup 

baik. Secara umum siswa telah mampu menuliskan apa saja kecukupan 

data  yang digunkan serta telah mampu mengidentifikasikan strategi 

yang mungkin dalam menyelesaikan masalah. Namun pada indikator 

translation dan verification siswa masih perlu ketelitian dalam 

pemilihan, menerapkan serta memeriksa kembali strategi penyelesaian 

masalah yang telah dibuat. 

c. Kemampuan pemecahan masalah matematis siswa kategori rendah 

pada indikator description dan manipulation sudah tergolong cukup. 

Secara umum siswa telah mampu menuliskan apa saja kecukupan data 

secara kurang lengkap serta telah mampu mengidentifikasikan strategi 
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yang mungkin dalam menyelesaikan masalah namun belum secara 

terperinci. Sementara pada indikator translation dan verification siswa 

masih perlu ketelitian dalam menerapkan strategi dan memeriksa 

kembali penyelesaian yang dipilih. 

3. Pencapaian self-regulated learning matematis siswa yang memperoleh 

pembelajaran dengan Model Eliciting Activities (MEAs) berbantuan 

Google Classroom lebih tinggi 70% dari yang diharapkan. 

5.2 Rekomendasi 

Beberapa rekomendasi yang dapat diberikan oleh peneliti agar penelitian 

selanjutnya dapat mempersiapkan serta mendapat hasil yang lebih baik: 

1. Pada penelitian ini peneliti menggunakan MEAs berbantuan google 

clasroom dimana pelaksanaanya diterapkan sepenuhnya menggunakan e-

learning serta hanya menggunakan satu kelas untuk melihat ketercapaian 

kemampuan pemecahanan masalah matematis siswa. Peneliti selanjutnya 

dapat mempertimbangkan penambahan kelas lain untuk membandingkan 

dan melihat pencapaian serta peningkatannya. 

2. Peneliti selanjutnya dapat mempertimbangkan media lain yang berpotensi 

dapat digunakan dalam pembelajaran MEAs serta mempertimangkan 

media yang telah dikenal oleh siswa agar mempermudah dalam 

penggunaannya pada saat pembelajaran belangsung.  

3. Pelaksanaan tes dapat menggunakan media atau cara yang berbeda agar 

lebih mengurangi potensi terjadinya kecurangan.  

 


