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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. SIMPULAN 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan berdasarkan pengujian statistik, dapat 

diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. 

1. Terdapat peningkatan yang signifikan pada ∝= 0,05 kemampuan pemahaman 

matematis siswa pada kelas eksperimen,  karena thitung = 7.262 berada di 

sebelah kiri ttabel = 1.714. Maka rata-rata skor pre test dan post test kelas 

eksperimen berbeda secara signifikan. 

2.  Terdapat peningkatan yang signifikan pada α = 0.05 kemampuan pemahaman 

matematis siswa pada kelas kontrol, karena thitung = 4.7242 berada di sebelah 

kiri ttabel = 1.714. Maka rata-rata skor pre test dan post test kelas kontrol 

berbeda secara signifikan. 

3. Terdapat perbedaan peningkatan kemampuan pemahaman matematis siswa 

antara kelas eksperimen (menggunakan metode inkuiri) dan kelas kontrol 

(menggunakan pembelajaran konvensional), karena thitung = 3.6129 berada di 

sebelah kanan ttabel = 2.021. Maka peningkatan skor kemampuan pemahaman 

matematis siswa antara kelas eksperimen dan kelas kontrol berbeda secara 

signifikan pada α = 0.05. Kelompok tengah dan kelompok bawah 

menunjukkan peningkatan yang lebih tinggi pada kelas eksperimen. Rata-rata 

post test kelas eksperimen yaitu 26.67, sedangkan rata-rata kelas kontrol yaitu 

15.87 
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B. SARAN 

Dari hasil pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat diajukan sebagai 

saran, yaitu: 

1. Bagi Guru 

Berdasarkan hasil penelitian, metode inkuiri dapat memberikan hasil yang 

lebih baik dibandingkan dengan metode pembelajaran biasa, maka dapat 

menjadikan metode inkuiri sebagai metode alternatif dalam upaya 

meningkatkan kemampuan pemahaman matematis siswa. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Berdasarkan hasil penelitian secara menyeluruh menunjukkan perbedaan 

dan peningkatan yang signifikan, maka diharapkan untuk penelitian 

selanjutnya metode inkuiri dapat digunakan. Untuk mendapatkan prestasi 

belajar matematika yang lebih baik, alokasi waktu lebih diperpanjang, 

karena untuk menanamkan suatu konsep diperlukan waktu yang lama. 

Dapat mengkondisikan siswa karena karakteristik siswa SD yang tidak 

bisa ditebak dapat mempengaruhi pada tahapan pelaksanaan 

pembelajaran. Serta dalam pembelajaran disediakan media, sumber 

belajar, sarana dan prasarana untuk mendukung pada pemahaman yang 

maksimal. 

b. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada mata pelajaran 

matematika menggunakan metode inkuiri menunjukkan peningkatan, 
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maka diharapkan untuk penelitian selanjutnya penerapan metode inkuiri 

dapat diujicobakan pada mata pelajaran lainnya. 


