
 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

 

 
A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil pengolahan data, analisis, temuan dan pembahasan yang 

telah disajikan pada bab sebelumnya diperoleh kesimpulan sebagai berikut. 

1. Peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa yang memperoleh 

pembelajaran dengan strategi REACT secara signifikan lebih baik daripada 

siswa yang memperoleh pembelajaran konvensional. 

2. Tidak terdapat perbedaan komunikasi matematis yang signifikan antara siswa 

tinggi dan sedang pada siswa yang memperoleh strategi REACT, tetapi masih 

terdapat perbedaan peningkatan yang signifikan antara siswa tingg dan 

rendah, dengan demikian pembelajaran ini baru dapat memfsilitasi 

kemampuan siswa pada kategori tinggi dan sedang. 

3. Peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa yang memperoleh 

pembelajaran dengan strategi REACT pada setiap kemampuan awal 

matematis (tinggi, sedang dan rendah) lebih baik daripada siswa yang 

memperoleh pembelajaran konvensional. 

4. Terdapat interaksi antara pembelajaran (strategi REACT dan konvensional) 

dan kategori kemampuan matematis (tinggi, sedang, dan rendah) dalam 

peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa. peningkatan 

kemampuan komunikasi matematis siswa yang memperoleh pembelajaran 

dengan strategi REACT cendrung lebih baik daripada siswa yang memperoleh 
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pembelajaran konvensional. Siswa dengan kategori tinggi dan sedang lebih 

mendapat manfaat yang paling banyak jika dibandingkan siswa kategori 

rendah. 

5. Peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa yang 

memperoleh pembelajaran dengan strategi REACT secara signifikan lebih 

baik daripada siswa yang memperoleh pembelajaran konvensional. 

6. Masih terdapat perbedaan perbedaan kemampuan pemecahan masalah 

matematis siswa antara siswa yang berkemampuan tinggi, sedang dan rendah 

pada siswa yang belajar digunakan strategi REACT. 

7. Peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa yang 

memperoleh pembelajaran dengan strategi REACT pada tingkat kategori 

kemampuan matematis tinggi lebih baik daripada siswa yang memperoleh 

pembelajaran konvensional, sedangkan pada kategori kemampuan matematis 

sedang dan rendah, peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis 

siswa yang memperoleh strategi REACT tidak lebih baik daripada siswa yang 

memperoleh pembelajaran konvensional. 

8. Tidak terdapat interaksi antara pembelajaran (strategi REACT dan 

konvensional) dan kategori kemampuan matematis (tinggi, sedang, dan 

rendah) dalam peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis 

siswa. 

9. Terdapat korelasi antara kemampuan komunikasi matematis dan pemecahan 

masalah matematis, korelasi keduanya termasuk dalam tingkatan tinggi. 



145 
 

 

10. Setelah memperoleh pembelajaran dengan strategi REACT, siswa-siswa 

menunjukkan sikap positif terhadap pembelajaran matematika, dan terhadap 

pembelajaran dengan strategi REACT. Secara keseluruhan dapat dikatakan 

siswa memperlihatkan sikap yang positif terhadap aspek pembelajaran 

dengan strategi REACT. 

11. Pembelajaran dengan strategi REACT efektif dalam upaya peningkatan 

kemampuan komunikasi dan pemecahan masalah matematis, khususnya pada 

siswa berkemampuan tinggi dan sedang berdasarkan hasil perhitungan 

dengan ES. 

 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, penulis mengemukakan saran-

saran sebagai berikut. 

1. Pembelajaran dengan strategi REACT hendaknya menjadi salah satu variasi 

pembelajaran di kelas, terutama untuk meningkatkan kemampuan komunikasi 

dan pemecahan masalah matematis. 

2. Pembelajaran matematika dengan strategi REACT dapat diterapkan untuk 

kategori siswa tinggi dan sedang dalam upaya meningkatkan kemampuan 

komunikasi matematis siswa di Sekolah Menengah Pertama (SMP), 

sedangkan untuk siswa dengan kategori rendah, pembelajaran ini dapat juga 

diterapkan, namun guru harus memberikan bimbingan yang lebih banyak dan 

membantu siswa dalam mengantarkan siswa menemukan konsep yang sedang 

dipelajari.  
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3. Dalam upaya peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis, yang 

harus dilakukan guru adalah membiasakan siswa mengerjakan soal-soal non-

rutin dan soal-soal aplikasi yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari.  

4. Apabila guru ingin meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa 

dengan menerapkan strategi REACT maka berikan fokus yang besar pada 

kegiatan relating, applying, cooperating dan transfering, sedangkan dalam 

upaya peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis maka berikan 

fokus yang besar pada kegiatan experiencing, applying, cooperating dan 

transfering.  

5. Pada siswa berkemampuan rendah, sebaiknya guru memberikan perhatian 

yang lebih (memberikan scaffolding) dalam proses pembelajaran, karena 

berdasarkan hasil uji statistik dan ES diketahui bahwa pembelajaran dengan 

strategi REACT ini juga memberikan konstribusi bagi siswa berkemampuan 

rendah walaupun konstribusi yang diperoleh tidak sebesar siswa 

berkemampuan tinggi dan sedang. Fokus terbesar sebaiknya dilakukan pada 

kegiatan experiencing yaitu saat menanamkan konsep pada siswa serta pada 

tahap applying dan transfering yaitu saat siswa menerapkan konsep yang 

diperoleh dalam soal aplikasi ataupun dengan soal yang dikaitkan pada situasi 

lain. 

6. Dalam penerapan strategi REACT di kelas, sebaiknya guru membuat skenario 

pembelajaran yang matang, sehingga pembelajaran dapat terlaksana secara 

sistematis dan prosedural sesuai dengan rencana. 
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7. Perlu dikembangkan oleh guru soal-soal untuk meningkatkan kemampuan 

daya matematis siswa, agar siswa terbiasa mengerjakan soal-soal tersebut 

sehingga dapat meningkatkan keterampilan siswa dalam berfikir dan 

meningkatkan daya matematis siswa. 

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

pengaruh pembelajaran strategi REACT ini terhadap kemampuan daya 

matematis yang lainnya seperti kemampuan pemahaman, koneksi, 

representasi matematis dan perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk level 

sekolah tinggi atau rendah atau terhadap jenjang pendidikan lain seperti 

sekolah dasar dan sekolah menengah atas. 

 

 

 

 


