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BAB V 

 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

            Hasil pengujian memperoleh temuan bahwa: 

1. Terdapat perbedaan kemampuan penalaran  matematis antara siswa yang 

mengikuti pembelajaran dengan strategi pembelajaran  REACT dengan 

siswa yang mengikuti pembelajaran langsung. Hasil dari peritungan uji-t 

diperoleh thitung =        berarti besar thitung dibandingkan ttabel pada taraf 

signifikan 5% adalah          1,998  atau thitung    ttabel , maka Ha 

diterima dan  Ho ditolak. 

2. Tidak Terdapat perbedaan kemampuan awal siswa kelas eksperimen dan 

kelas kontrol. Hasil dari peritungan uji-t diperoleh  thitung        dan ttabel 

1,998 pada taraf signifikan 5%. Maka nilai thitung ≤ ttabel yang berarti Ha 

ditolak dan Ho diterima. 

3. Terdapat kontribusi yang di berikan KAM terhadap kemampuan 

penalaran matematis siswa. Hasil dari peritungan uji-korelasi diperoleh  

nilai rxy         dan sisanya 30,91% di tentukan oleh variabel lain. 

4. Tidak terdapat interaksi strategi pembelajaran dan KAM. Dengan kata 

lain kemampuan penalaran matematis siswa karena pengaruh strategi 

pembelajaran tidak bergantung pada peringkat KAM siswa dan penalaran 

siswa karena pengaruh peringkat KAM tidak bergantung pada strategi 

pembelajaran. Hasil dari peritungan Anova dua arah diperoleh  nilai FAB 

yang diperoleh adalah       dengan F tabel dengan taraf signifikan 0,05 
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(5%), dimana dk-nya 2 untuk pembilang dan 58 untuk penyebut, 

diperoleh angka 3,15 dan taraf signifikan 0,01 (1%) = 4,98. Hal ini 

berarti hipotesis yang menyatakan H0 diterima, artinya tidak terdapat 

interaksi antara strategi pembelajaran dan KAM. 

Berdasarkan hasil tersebut dapat menjawab dari judul yang 

diangkat oleh peneliti yaitu Pengaruh Penerapan Strategi REACT 

(Relating, Experiencing, Applying, Cooperating, Transferring) terhadap 

Kemampuan Penalaran Matematis Siswa Ditinjau dari Kemampuan Awal 

Siswa SMP Negeri 1 Pinggir Kabupaten Bengkalis.  

 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil dari penelitian, peneliti dapat memberikan 

rekomendasi sebagai berikut: 

1. Dalam menerapkan strategi REACT memperhatikan kemampuan guru 

dalam memahami siswa, mempelajari kebiasaan siswa, dan mengetahui 

apa yang dibutuhkan siswa sehingga proses pembelajaran tidak terkesan 

memaksakan. 

2. Strategi  pembelajaran REACT dapat dijadikan salah satu alternatif strategi 

pembelajaran pada mata pelajaran matematika terutama bagi yang masih 

menggunakan pembelajaran yang berpusat pada guru. 

3. Dikarenakan penelitian ini hanya diterapkan pada materi segiempat 

diharapkan untuk penelitian serupa dapat dilakukan pada materi 

matematika yang lain. 
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4. Strategi REACT membutuhkan waktu yang lama. Untuk itu, guru harus 

lebih efesien dan selektif dalam membuat kategori materi yang telah di 

ajarkan. Guru membatasi jumlah permasalahan dan tingkat kesulitan suatu 

masalah yang harus diselesaikan oleh siswa dan tentunya juga harus 

disesuaikan dengan indikator serta tujuan pembelajaran.  

 


