
BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan secara 

kolaboratif antara peneliti dengan guru matematika kelas VIII H serta partner co 

teaching SMP Negeri 3 Colomadu dapat disimpulkan bahwa :  

1. Perbaikan tindak mengajar yang dilakukan oleh guru matematika setelah 

dikenai tindakan yaitu, proses pembelajaran lebih dipusatkan pada siswa, guru 

hanya bertindak sebagai fasilitator dan tidak mendominasi kegiatan 

pembelajaran, latihan soal-soal diperbanyak, dan guru selalu memotivasi 

siswa agar lebih aktif dalam proses pembelajaran. Penerapan strategi 

pembelajaran collaborative concept mapping with co teaching dalam kegiatan 

pembelajaran akan menambah variasi dalam kegiatan pembelajaran sehingga 

dapat menarik perhatian peserta didik dan membuat siswa lebih bersemangat 

dalam kegiatan pembelajaran, selain itu strategi pembelajaran collaborative 

concept mapping with co teaching dapat membantu terciptanya kegiatan 

pembelajaran yang berpusat pada siswa dan mengurangi dominasi guru dalam 

kegiatan pembelajaran. 

2. Pemahaman konsep siswa terhadap materi lingkaran meningkat setelah 

dikenai tindakan yaitu diterapkannya strategi pembelajaran collaborative 



comcept mapping with co teaching. Hal ini dapat dilihat dari indikator yang 

diamati dalam penelitian ini mengalami peningkatan yaitu: 

a) Menjawab pertanyaan guru/mengerjakan soal didepan kelas 

Menjawab pertanyaan guru/mengerjakan soal didepan kelas sebelum 

tindakan sebanyak 2 siswa (5,56%), pada putaran I sebanyak 3 siswa 

(8,33%), pada putaran II sebanyak 5 siswa (13,89%), dan setelah 

dilakukan tindakan menjadi 11 siswa (30,56%).  

b) Memberi tanggapan tentang jawaban siswa lain 

Memberi tanggapan tentang jawaban siswa lain sebelum tindakan 

sebanyak 1 siswa (2,78), pada putaran I sebanyak 3 siswa (8,33%), dan 

pada putaran II sebanyak 7 siswa (19,44%), dan setelah dilakukan 

tindakan menjadi 9 siswa (25,71%).  

c) Mengajukan pertanyaan/tanggapan pada guru 

Mengajukan pertanyaan sebelum dikenai tindakan, pada putaran I 

sebanyak 2 siswa (5,56%), pada putaran II sebanyak 6 siswa (16,67%), 

dan setelah dikenai tindakan sebanyak 7 siswa (20%). 

d) Membuat kesimpulan materi baik secara mandiri maupun kelompok 

Membuat kesimpulan materi baik secara mandiri maupun kelompok 

sebelum dikenai tindakan adalah sebanyak 8 siswa (22,22%), pada putaran 

I sebanyak 12 siswa (33,33%), dan pada putaran II sebanyak 14 siswa 

(38,89%), dan setelah dikenai tindakan menjadi 25 siswa (69,44%).  

e) Siswa lulus dengan nilai ≥ 65. 



Siswa yang lulus mengerjakan soal dengan nilai ≥ 65 adalah sebelum 

tindakan sebanyak 15 siswa (41,67%), pada putaran I sebanyak 16 siswa 

(44,44%), pada putaran II sebanyak 19 siswa (52,78%), dan setelah 

dikenai tindakan menjadi 27 siswa (77,14%).  

 

B. Implikasi 

Berdasarkan  hasil kesimpulan tersebut maka implikasi dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Dengan diperolehnya kesimpulan bahwa pembelajaran matematika melalui 

strategi pembelajaran collaborative concept mapping with co teaching pada 

dasarnya akan meningkatkan pemahaman konsep siswa, yang kemudian 

berdampak pada hasil belajar matematika mereka. Hal ini akan berpengaruh 

positif pada guru dalam mempertimbangkan strategi pembelajaran yang 

digunakan dalam proses pembelajaran selanjutnya. 

2. Kesimpulan butir kedua, memberikan implikasi bahwa guru memiliki peranan 

penting terhadap tingkat keberhasilan pembelajaran, jadi guru harus berusaha 

dalam memperbaiki tindak mengajar, supaya tercipta pembelajaran yang  

aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. 

3. Tindak mengajar yang telah dilakukan oleh guru dan tindak belajar yang 

dilakukan oleh siswa memberi gambaran seberapa jauh kemampuan memahami 

konsep siswa dalam pembelajaran matematika dan sejauh mana hasil belajar 

siswa dapat ditingkatkan. Strategi  pembelajaran collaborative concept 



mapping with co teaching yang dilakukan menjadi pemicu siswa agar lebih 

bisa untuk memahami pembelajaran sehingga kemampuan siswa dapat 

berkembang. Hal ini memberikan implikasi bahwa peningkatan pemahaman 

konsep siswa dalam pembelajaran akan berdampak pada peningkatan hasil 

belajar siswa. 

 

C. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas ini, maka dalam usaha 

peningkatan pemahaman konsep siswa dalam pembelajaran matematika melalui 

strategi pembelajaran collaborative concept mapping with co teaching di kelas 

VIII H SMP Negeri 3 Colomadu peneliti mengajukan beberapa saran. Saran 

tersebut ditujukan kepada kepala sekolah, guru matematika, dan siswa serta peneliti 

berikutnya. 

1. Terhadap Guru Matematika 

a. Pemahaman konsep siswa dalam pembelajaran matematika sangat 

penting, sangat berpengaruh pada peningkatan hasil belajar siswa, maka 

strategi pembelajaran collaborative concept mapping with co teaching 

dapat diterapkan disekolah 

b. Guru hendaknya harus lebih menguasai konsep dasar materi matematika 

yang diajarkan dan menerapkan proses pembelajaran yang lebih menarik. 

c. Guru matematika juga perlu mengetahui kemampuan siswa dalam 

menguasai materi pelajaran karena dapat dijadikan catatan penting bagi 



guru untuk melakukan perbaikan pembelajaran dalam proses 

pembelajaran. 

2. Terhadap Siswa  

a. Siswa hendaknya lebih aktif dalam pembelajaran untuk dapat meningkatkan 

pemahaman konsep. Selain itu siswa juga harus  lebih giat lagi dalam 

belajar.  

b. Setiap siswa hendaknya dapat menjalin hubungan baik dengan siswa yang 

lain, siswa dengan guru agar proses pembelajaran matematika terasa 

menyenangkan. 

3. Terhadap Peneliti Selanjutnya 

Kepada peneliti dibidang matematika agar dapat melakukan 

penelitian yang serupa tetapi dengan materi tertentu dan menggunakan strategi 

pembelajaran tertentu. Hal ini perlu dilakukan agar proses pembelajaran dapat 

berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang kita harapkan. Selain itu agar 

proses pembelajaran di sekolah dimasa mendatang menjadi efektif  tanpa 

hambatan, sesuai dengan yang diharapkan, sehingga dihasilkan lulusan yang 

handal dan berkualitas. 

 


