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BAB V
SIMPULAN

5.1 Simpulan

Dari tujuan penelitian yang telah tertera yaitu adakah perbedaan yang 

signifikan dalam hasil belajar matematika yang diajarkan dengan menerapkan 

teori belajar Bruner dengan metode konvensional pada pokok bahasan bangun 

ruang kelas 5 di SDN Rembes 02 dengan SDN Rembes 01 Semester II Tahun 

Pelajaran 2012 / 2013?”.

Maka hasil dari penelitian ini adalah dengan ditunjukkan oleh nilai t sebesar 

3,930 dengan probabilitas yang signifikannya 0,000 < 0,05, artinya Ha diterima 

dan Ho ditolak. Maka terdapat perbedaan yang signifikan antara pembelajaran 

menggunakan Teori Bruner Belajar Penemuan(Discovery Learning) dibandingkan 

pembelajaran menggunakan Metode Konvensional. Hal ini dapat dilihat dari 

perbedaan rata-rata hasil belajar yang berkisar antara 88,35 untuk kelompok

eksperimen dan untuk kelompok kontrol 76,52. Hal ini berarti penggunaan Teori 

Bruner Belajar Penemuan(Discovery Learning) efektif terhadap hasil belajar di 

SDN Rembes 02 Kecamatan Bringin. 

5.2     Saran 

Berdasarkan pembahasan dan simpulan dalam penelitian ini, akan diberikan 

beberapa saran bagi guru, siswa dan peneliti selanjutnya sebagai pertimbangan 

supaya proses pembelajaran berjalan lebih baik sehingga dapat meningkatkan 

hasil belajar mata pelajaran Matematika.

5.2.1 Bagi Guru

Berdasarkan hasil penelitian ini guru disarankan dapat mempertimbangkan 

untuk menggunakan metode Belajar Penemuan (Discovery Learning) selama 

materi pembelajaran cocok, karena terbukti dapat meningkatkan hasil belajar 

Matematika. Semoga guru dapat menggunakan media-media serta alat peraga
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yang sesuai dengan materi pembelajaran agar siswa tidak bosan dalam mengikuti 

pembelajaran dan proses pembelajaran menjadi menyenangkan.

5.2.2 Bagi Siswa

Berdasarkan pada pelaksanaan penelitian ini siswa disarankan dapat lebih 

aktif dalam mengikuti pembelajaran sehingga siswa dapat memahami materi 

secara mendalam. Dan semoga siswa tidak ragu-ragu lagi untuk mengemukakan 

pendapat dalam berdiskusi dan menjawab pertanyaan guru. Dan dalam pemilihan 

kelompok hendaknya siswa mau menerima siapa saja yang jadi anggota 

kelompoknya tanpa harus memilih-milih teman.

5.2.3 Bagi Peneliti Selanjutnya

Dari hasil penelitian ini peneliti selanjutnya disarankan dapat 

membandingkan metode belajar penemuan dalam teori Bruner dengan metode 

atau teori yang lainnya misalnya dengan metode PMRI (Pembelajaran Matematika 

Realistik Indonesia) atau dengan teori Van Hiele yang dapat diterapkan dalam 

pembelajaran, khususnya dalam mata pelajaran Matematika karena peneliti 

menyadari banyak kelemahan yang ada dalam metode belajar penemuan salah 

satu contohnya tidak semua pokok bahasan matematika dapat dirancang 

melakukan penemuan. Lebih dari itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat 

memperluas subjek dari 2 kelas menjadi 4 kelas atau selebihnya. Selanjutnya

penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk malakukan penelitian yang 

berkaitan dengan metode belajar penemuan dalam teori Bruner dan dapat belajar 

dari kekurangan dalam penelitian ini sehingga penelitian yang akan datang akan 

berjalan lebih baik lagi.
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5.2     Saran 

Berdasarkan pembahasan dan simpulan dalam penelitian ini, akan diberikan beberapa saran bagi guru, siswa dan peneliti selanjutnya sebagai pertimbangan supaya proses pembelajaran berjalan lebih baik sehingga dapat meningkatkan hasil belajar mata pelajaran Matematika.

5.2.1 Bagi Guru

Berdasarkan hasil penelitian ini guru disarankan dapat mempertimbangkan untuk menggunakan metode Belajar Penemuan (Discovery Learning) selama materi pembelajaran cocok, karena terbukti dapat meningkatkan hasil belajar Matematika. Semoga guru dapat menggunakan media-media serta alat peraga yang sesuai dengan materi pembelajaran agar siswa tidak bosan dalam mengikuti pembelajaran dan proses pembelajaran menjadi menyenangkan.

5.2.2 Bagi Siswa

Berdasarkan pada pelaksanaan penelitian ini siswa disarankan dapat lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran sehingga siswa dapat memahami materi secara mendalam. Dan semoga siswa tidak ragu-ragu lagi untuk mengemukakan pendapat dalam berdiskusi dan menjawab pertanyaan guru. Dan dalam pemilihan kelompok hendaknya siswa mau menerima siapa saja yang jadi anggota kelompoknya tanpa harus memilih-milih teman.



5.2.3 Bagi Peneliti Selanjutnya

Dari hasil penelitian ini peneliti selanjutnya disarankan dapat membandingkan metode belajar penemuan dalam teori Bruner dengan metode atau teori yang lainnya misalnya dengan metode PMRI (Pembelajaran Matematika Realistik Indonesia) atau dengan teori Van Hiele yang dapat diterapkan dalam pembelajaran, khususnya dalam mata pelajaran Matematika karena peneliti menyadari banyak kelemahan yang ada dalam metode belajar penemuan salah satu contohnya tidak semua pokok bahasan matematika dapat dirancang melakukan penemuan. Lebih dari itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas subjek dari 2 kelas menjadi 4 kelas atau selebihnya. Selanjutnya penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk malakukan penelitian yang berkaitan dengan metode belajar penemuan dalam teori Bruner dan dapat belajar dari kekurangan dalam penelitian ini sehingga penelitian yang akan datang akan berjalan lebih baik lagi.



