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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan secara kolaboratif 

antara guru matematika dan peneliti di kelas VIIC MTs Negeri Surakarta II 

dalam pembelajaran matematika melalui penerapan strategi Discovery 

Learning, terjadi peningkatan tanggung jawab belajar matematika. 

Pada proses pembelajaran matematika yang sudah dilaksanakan 

melalui strategi Discovery Learning dapat meningkatkan tanggung jawab 

belajar matematika. Peneliti pada proses pembelajaran matematika akan 

melakukan tindakan. 

1. Guru memberitahukan tujuan pembelajaran, menyampaikan materi, dan 

kemudian memberikan latihan soal dengan menerapkan stratgei 

Discovery Learning. 

2. Guru mengamati, memantau, dan membimbing siswa saat melakukan 

diskusi dengan menggunakan strategi Discovery Learning. 

3. Guru membahas hasil diskusi dan menyimpulkan dari materi ataupun 

latihan yang telah diberikan guru. Kemudian peneliti memberikan soal 

mandiri guna mengetahui kemampuan siswa dengan materi yang telah 

dipelajari. 

Setelah diterapkannya strategi Discovery Learning, terjadi 

peningkatan baik pada pelayanan guru maupun pada tanggung jawab belajar 

matematika siswa kelas VIIC MTs Negeri Surakarta II. Guru lebih mudah 

untuk mengajarkan materi kepada siswa dan siswa juga lebih mudah untuk 

menerima materi yang diberikan oleh guru. Guru dapat meningkatkan 

tanggung jawab belajar matematika siswa melalui strategi Discovery 

Learning. 
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Peningkatan pada pelayanan guru ditunjukkan pada saat guru 

mengajar dengan melibatkan siswa secara aktif dalam kegiatan pembelajaran, 

sedangkan peningkatan pada tanggung jawab belajar matematika siswa dapat 

dilihat dari indikator-indikator. 

1. Kemampuan melaksanakan dan menyelesaikan tugas dengan sungguh-

sungguh 

Data hasil tindakan kelas menunjukkan bahwa siswa yang mampu 

melaksanakan dan menyelesaikan tugas dengan sungguh-sungguh 

mengalami peningkatan secara signifikan. Sebelum dilakukan tindakan 

sebesar 40,00%, pada tindakan siklus I pertemuan pertama meningkat 

menjadi 45,00% kemudian pada siklus I pertemuan kedua meningkat 

menjadi 55,00 %. Pada tindakan siklus II pertemuan pertama meningkat 

menjadi 62,50% kemudian pada siklus II pertemuan kedua meningkat 

menjadi 77,50 %. 

2. Kemampuan menepati janji 

Data hasil tindakan kelas menunjukkan bahwa siswa yang mampu 

menepati janji mengalami peningkatan secara signifikan. Sebelum 

dilakukan tindakan sebesar 27,50 %, pada tindakan siklus I pertemuan 

pertama meningkat menjadi 35,00% kemudian pada siklus I pertemuan 

kedua meningkat menjadi 45,00 %. Pada tindakan siklus II pertemuan 

pertama meningkat menjadi 57,50% kemudian pada siklus II pertemuan 

kedua meningkat menjadi 70,00 %. 

3. Mau menerima akibat dari perbuatannya 

Data hasil tindakan kelas menunjukkan bahwa siswa yang mau 

menerima akibat dari perbuatannya mengalami peningkatan secara 

signifikan. Sebelum dilakukan tindakan sebesar 32,50 %, pada tindakan 

siklus I pertemuan pertam meningkat menjadi 40,00% kemudian pada 

siklus I pertemuan kedua meningkat menjadi 47,50 %,. Pada tindakan 

siklus II pertemuan pertama meningkat menjadi 57,50% kemudin pada 

siklus II pertemuan kedua meningkat menjadi 72,50 %. 
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Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan 

strategi Discovery Learning dalam pembelajarn matematika dapat 

meningkatkan tanggung jawab belajar matematika siswa kelas VIIC MTs 

Negeri Surakarta II tahun 2014/2015. 

B. Implikasi 

Kesimpulan yang telah diuraikan di atas memberikan implikasi bahwa 

penerapan strategi Discovery Learning dalam pembelajaran matematika dapat 

mengubah pembelajaran yang awalnya monoton, tidak menarik, dan hanya 

perpusat pada guru sekarang menjadi pembelajaran yang menarik dan 

menjadikan siswa lebih berperan aktif saat pembelajaran matematika 

berlangsung. 

Tindak belajar yang dilakukan oleh peneliti dan tindak belajar yang 

dilakukan oleh siswa dalam pembelajaran matematika melalui strategi 

pembelajaran Discovery Learning dalam pembelajaran memberikan 

gambaran sejauh mana tanggung jawab belajar matematikasiswa dapat 

ditingkatkan. Perhatian, motivasi serta bimbingan dari peneliti dapat memicu 

tanggung jawab belajar matematikasehingga siswa terlihat bersemangat dan 

antusias dalam mengikuti pembelajaran matematika dikelas. Selain itu siswa 

juga lebih termotivasi dalam mengerjakan soal-soal yang telah diberikan.  

Kesimpulan juga memberikan implikasi bahwa penerapan strategi 

Discovery Learning dapat meningkatkan tanggung jawab belajar matematika 

siswa. dapatdilihat dari meningkatnya indikator-indikator tanggung jawab 

belajar matematika yang meliputi melaksanakan dan menyelesaikan tugas 

dengan sungguh-sungguh, menepati janji, dan mau menerim akibat dari 

perbuatannya. Hal ini menunjukkan bahwa strategi Discovery Learning 

merupakan salah satu solusi yang efektif untuk meningkatkan tanggung 

jawab belajar matematika pada siswa kelas VIIC MTs Negeri Surakarta II. 
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C. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilaksanakan di 

MTs Negeri Surakarta II dalam upaya meningkatkan tanggung jawab belajar 

matematika siswa, maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut. 

1. Terhadap kepala sekolah 

Berdasarkan penelitin yang sudah dilakukan di MTs Negeri 

Surakarta II, hendaknya kepala sekolah dapat menerima kritik dan saran 

dari guru untuk kebijakan pembelajaran. Pihak sekolah juga harus dapat 

menciptakan kondisi belajar yang nyaman menarik dan tidak membuat 

siswa bosan dengan memperhatikan fasilitas, sarana dan prasarana 

sekolah serta pendidik yang baik untuk menunjang kegiatan 

pembelajaran. 

2. Terhadap guru matematika 

Setelah dilakukan penelitian selama 2 siklus ini, guru matematika 

hendaknya menggunakan strategi pembelajaran yang lebih bervariasi 

agar siswa tidak merasa bosan dan agar siswa lebih aktif dalam 

pembelajaran. Menindak lanjuti dari hasil penelitian ini hendaknya guru 

juga menerapkan strategi Discovery Learning dalam pembelajaran 

matematika untuk meningkatkan tanggung jawab belajar matemematika 

siswa. 

3. Terhadap siswa 

a. Siswa hendaknya lebih mempersiapkan diri sebelum pembelajaran 

dimulai, sehingga pada saat proses pembelajaran berlangsung siswa 

merasa siap dan mampu menerima pembelajaran dengan baik. 

b. Siswa hendaknya langsung bertanya apabila merasa kesulitan saat 

menyelesaikan tugas yang diberikan guru. 

c. Siswa hendaknya memperhatikan guru saat mengajar dan tidak 

ramai sendiri saat pembelajaran sehingga pembelajaran dapat 

berjalan lancar. 

d. Siswa hendaknya lebih percaya diri dalam menyelesaikan tugas dan 

tidak tergantung dengan temannya. 
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4. Terhadap peneliti berikutnya. 

Kepada peneliti berikutnya, hendaknya melakukan hal-hal yang 

belum dicapai secara maksimal dalam penelitian ini seperti komunikasi 

dan minat dalam proses pembelajaran maupun pada saat berdiskusi. 

Siswa masih ada yang enggan untuk berkomunikasi dengan guru terkait 

kesulitan belajar yang dialami. Hendaknya penelitian lebih lanjut untuk 

mengatasi permasalahan yang ada dalam pembelajaran dengan 

menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai. Hal tersebut perlu 

dilakukan agar proses pembelajaran di sekolah dapat berjalan dengan bik 

dan menjadi sekolah yang berkualitas. 


