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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dalam penelitian dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Kemampuan koneksi matematis siswa yang pembelajarannya diajarkan 

menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning memiliki nilai rata-

rata sebesar 17,69. Indikator kemampuan koneksi matematis siswa yang paling 

baik adalah pada indikator koneksi antar topik matematika, dan persentase sebesar 

93,75%, sedangkan nilai persentase terendah terdapat pada indikator koneksi topik 

matematika dengan mata pelajaran lain sebesar 50,5%. 

2. Kemampuan koneksi matematis siswa yang pembelajarannya diajarkan 

menggunakan model pembelajaran konvensional memiliki nilai rata-rata sebesar 

14,96. Indikator kemampuan koneksi matematis siswa yang paling baik adalah 

pada indikator koneksi antar topik matematika, dan persentase sebesar 88,5%, 

sedangkan nilai persentase terendah terdapat pada indikator koneksi topik 

matematika dengan mata pelajaran lain sebesar 37,5%. 

3. Terdapat perbedaan, yaitu pengaruh model pembelajaran Problem Based Learning 

lebih baik dibanding pengaruh model pembelajaran konvensional terhadap 

kemampuan koneksi matematis siswa. Hal ini terlihat dari hasil perhitungan 

hipotesis diperoleh nilai signifikansi atau (P-Value) sebesar 0,038 < 0,05. 
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B. Implikasi Penelitian 

Hasil penelitian membawa implikasi di tingkat praktis yaitu perlunya 

pembelajaran matematika dilakukan dengan menggunakan model pembelajaran 

Problem Based Learning pada proses pembelajaran yang meningkatkan 

kemampuan koneksi matematis siswa. Implikasi secara teoritis dari hasil 

penelitian ini adalah perlunya dikaji lebih lanjut tentang model pembelajaran 

Problem Based Learning dalam meningkatkan kemampuan koneksi matematis 

siswa selama periode tertentu sehingga dapat diketahui implikasi jangka 

panjangnya terhadap peserta didik. Secara metologis, perlu adanya penelitian 

lebih lanjut guna menyempurnakan hasil penelitian ini sebagai pembanding atas 

atau pengembangan lebih lanjut sehingga dihasilkan model pebelajaran yang lebih 

baik lagi. Hal ini berimplikasi pada peningkatan mutu pembelajaran matematika 

di sekolah. 

 

C. Saran 

Dari hasil penelitian dan kesimpulan pada penelitian ini, terdapat beberapa 

saran penulis kepada beberapa pihak: 

1. Kepada pihak sekolah disarankan untuk dapat meningkatkan sarana dan 

prasarana agar tujuan pembelajaran yang telah dirancang oleh guru dapat 

tercapai dengan maksimal. 

2. Guru dapat menerapkan model pembelajaran Problem Based Learning sebagai 

salah satu model pembelajaran yang efektif dalam pembelajaran matematika. 
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3. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui model pembelajaran 

Problem Based Learning terhadap kemampuan matematis lain, pada materi dan 

jenjang yang berbeda. 

4. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian yang sama, 

disarankan untuk menambahkan variabel atau mengaitkannya dengan 

pengetahuan awal siswa untuk melihat apakah ada faktor lain selain model 

pembelajaran Problem Based Learning yang mempengaruhi kemampuan 

koneksi matematis siswa. 

5. Peneliti selanjutnya yang ingin menerapkan model pembelajaran Problem 

Based Learning terhadap kemampuan matematis disarankan dapat juga melihat 

dengan nilai hasil belajar siswa, untuk melihat apakah model pembelajaran 

Problem Based Learning dapat mempengaruhi sekaligus hasil belajar siswa. 

 

 

  


