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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

1. Pelaksanaan pembelajaran fisika di SMA Negeri 2 Kendari telah berjalan 

dengan baik, namun masih ditemukan beberapa kekurangan diantaranya; 

tingkat pemahaman peserta didik yang berbeda-beda, minat belajar fisika 

masih tergolong rendah, kurangnya penggunaan media pembelajaran yang 

digunakan guru dalam menyampaikan materi pembelajaran fisika, dan belum 

terlaksananya aspek pelaksanaan pembelajaran dengan efisien oleh guru dan 

peserta didik. 

2. Kemampuan Matematis peserta didik pada konsep Suhu dan Kalor di kelas XI 

SMA Negeri 2 Kendari, tingkat Kemampuan matematis setiap peserta didik 

terbagi menjadi 3 kategori, yaitu 8,57% dengan kriteria rendah,  74,3% untuk 

kriteria Sedang dan 17,1% untuk kriteria Tinggi. Sedangkan tingkat 

kemampuan matematis peserta didik tiap butir soal Suhu dan Kalor dibagi 

menjadi 4 aspek penilaian; aspek Memahami Prosedur Matematis (MPM) 

dengan jumlah tertinggi pada soal nomor 1 yaitu 30 responden dan terendah 

nomor 5 yaitu 4 responden, aspek Menerapkan Konsep (MK) dengan jumlah 

tertinggi pada soal nomor 1 yaitu 34 responden dan terendan nomor 9 yaitu 7 

responden, aspek Menganalisis Kemampuan Matematis (MKM dengan 

jumlah tertinggi pada soal nomor 1 yaitu 35 responden, dan aspek 
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Menafsirkan Hasil (MH) dengan jumlah tertinggi pada soal nomor 1 dan 4 

yaitu dengan masing-masing 2 responden, dan terendah pada soal nomor 

3,5,7,8, dan 9 yaitu dengan masing-masing 1 responden dan tidak sama sekali 

menjawab terdapat pada soal  nomor 2,6, dan 10. 

3. Faktor-faktor  yang mempengaruhi kemampuan matematis peserta didik pada 

Konsep Suhu dan Kalor di SMA Negeri 2 Kendari yaitu, kurangnya 

pemahaman peserta didik pada saat pelaksanaan pembelajaran yang meliputi 

dari kegiatan awal pembelajaran, pra pembelajaran, dan kegiatan inti 

pembelajaran. Selain itu peserta didik juga kesulitan dalam mengerjakan soal-

soal yaitu peserta didik tidak memahami soal, kurang tahu mengenai simbol 

dan rumus, peserta lemah berhitung secara matematis dan bisa menafsirkan 

hasil yang telah mereka dapat. 

5.2 Saran 

Berdasarkan pelaksanaan dan hasil penelitian, ada beberapa saran yang 

peneliti dapat sampaikan yaitu; 

1. Kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Kendari untuk lebih meningkatkan 

mutu pembelajaran terkhususnya Fisika dan dapat melengkapi fasilitas 

yang dibutuhkan  dalam  pembelajaran. 

2. Kepada guru pelajaran Fisika, agar dapat meningkatkan pada penggunaan 

media yang dapat menarik dan efektif  dalam  materi yang diajarkan  dan 

mendorong aktivitas peserta didik dalam pembelajaran fisika agar lebih 

aktif dan semangat pada saat pembelajaran berlangsung. 
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3. Kepada peserta didik, agar selalu aktif dalam proses pembelajaran serta 

serta menumbuhkan rasa minat baik dalam diri sendiri maupun dengan 

teman lainnya. 

4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menemukan lebih dalam 

mengenai kemampuan matematis  peserta didik pada konsep Suhu dan 

Kalor serta mengali lebih dalam lagi mengenai  faktor-faktor yang 

mempengaruhi kemampuan matematis peserta didik, serta penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi sumber yang  membantu peneliti selanjutnya. 

5. Kepada orang tua peserta didik, diharapkan selalu dapat membantu, 

membimbing, memberikan motivasi anak untuk belajar di rumah. 

 

 

  


