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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 Pada bagian ini dibahas mengenai kesimpulan yang diambil peneliti dan saran-

saran. Pengambilan kesimpulan dan saran-saran ini berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan pada bab sebelumnya. 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bagian sebelumnya, pada bab ini 

dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pada siklus I kualitas kemampuan menyelesaikan soal pemecahan masalah 

matematika kelompok siswa masih rendah, sebagian kelompok siswa dapat 

menyelesaikan jawaban soal dengan benar, tetapi sebagian kelompok siswa 

lainnya masih salah mengartikan soal pada tahap memahami masalah, tahap 

merencanakan penyelesaian, dan secara keseluruhan langkah. Pada siklus II 

ada kemajuan, kualitas kemampuan pemecahan masalah matematika baik. 

Semua kelompok siswa dapat menyelesaikan jawaban soal namun pada tahap 

malaksanakan perhitungan dan tahap secara keseluruhan langkah masih ada 

kelompok siswa yang salah dalam menghitung, terutama dalam membagi. Hasil 

tes keseluruhan menunjukkan bahwa kemampuan menyelesaikan soal 

pemecahan masalah matematika siswa tergolong baik dan relatif homogen 

mendekati rata- rata. 
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2. Pendekatan kontekstual dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam 

menyelesaikan soal pemecahan masalah dan mampu mengubah pola sikap 

siswa yang semula kurang semangat menjadi lebih percaya diri dan menyukai 

pelajaran matematika dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang 

diberikan dalam soal matematika. 

 Mengingat subyek penelitian ini adalah siswa kelas V B salah satu SD Negeri di 

Bandung, maka generalisasi dari hasil penelitian ini hanya berlaku untuk kelas V B 

SD Negeri tersebut dan sekolah-sekolah lain yang karakteristiknya sama atau 

menyerupai dengan subyek penelitian. 

B. Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang perlu  disampaikan 

khususnya kepada guru: 

1. Menggunakan pendekatan kontekstual sebaiknya memperhatikan penyusunan 

bahan ajar yang akan digunakan untuk mengukur kemampuan menyelesaikan 

soal pemecahan masalah. Bahan ajar yang dibuat harus mencerminkan 

komponen-komponen kontekstual yang didalamnya dapat mengukur kemampuan 

menyelesaikan soal pemecahan masalah matematika siswa. Dengan demikian 

soal-soal  yang diberikan harus dapat merangsang siswa untuk menyelesaikan 

soal tersebut 

2. Agar pembelajaran dapat berjalan lancar sesuai dengan tujuan, diharapkan 

menggunakan media, metode dan pendekatan yang tepat sesuai dengan materi 
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yang diajarkan sehingga dapat membantu siswa menemukan konsep dan 

meningkatkan pemahaman siswa. 

3. Pengaturan waktu yang tepat dalam pembelajaran matematika dengan 

pendekatan kontekstual perlu diperhatikan agar dapat membantu kelancaran 

pembelajaran yang telah direncanakan sehingga dapat mempermudah tercapainya 

tujuan dari pembelajaran. 

4. Agar pelaksanaan pembelajaran pemecahan masalah matematika dapat berhasil 

dengan baik perlu diperhatikan materi prasyarat yang dikuasai siswa terutama 

pada materi bangun datar trapesium dan layang-layang. 

5. Dalam memberikan soal- soal dengan bahasa yang benar dan kalimatnya dapat 

dimengerti oleh siswa. Memberikan soal-soal sebaiknya soal yang tidak rutin 

yang banyak kaitannya dengan kehidupan sehari- hari sehingga bermanfaat bagi 

siswa. 

 

 


