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BAB V 

PENUTUP 

  

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan bahwa: 

1. LKS berbasis Pendekatan Investigasi untuk memfasilitasi kemampuan 

koneksi matematis siswa yang  dikembangkan telah memenuhi syarat 

didaktik dan konstruksi dengan persentase 84,99%, sedangkan syarat 

teknis dengan persentase 84,21%. Hal ini menunjukkan bahwa LKS 

berbasis pendekatan investigasi termasuk kategori sangat valid dengan 

persentase 84,6%. 

2. LKS berbasis Pendekatan Investigasi untuk memfasilitasi kemampuan 

koneksi matematis siswa yang  dikembangkan telah di ujicobakan pada 

uji coba kelompok kecil dengan persentase kepraktisan 91,10% dan pada 

uji coba kelompok terbatas dengan persentase kepraktisan 88,76%, 

sehingga diperoleh rata-rata persentase kepraktisan dari keduanya sebesar 

89,93%. Hal ini menunjukkan bahwa LKS berbasis Pendekatan 

Investigasi yang dikembangkan dapat menarik minat siswa, mudah 

digunakan dalam pembelajaran dan termasuk dalam kategori sangat 

praktis. 

3. Setelah belajar menggunakan LKS berbasis Pendekatan Investigasi, hasil 

posttest kemampuan koneksi matematis siswa termasuk dalam kategori 
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tinggi dengan persentase keidealan 86,68%. Dengan penguasaan 

indikator “melakukan koneksi matematis pada pokok bahasan berbeda” 

92,39% (Tinggi), indikator “melakukan koneksi dengan pokok bahasan 

sama” 88,04% (Tinggi), indikator “melakukan koneksi antar ilmu 

matematika dengan ilmu lain selain matematika” 84,78% (Tinggi) dan 

indikator “melakukan koneksi antar ilmu matematika dengan kehidupan 

sehari-hari” 81,52% (Tinggi). Hal ini menunjukkan bahwa LKS berbasis 

Pendekatan Investigasi yang dikembangkan dapat memfasilitasi 

kemampuan koneksi matematis siswa. 

B. Saran  

Beberapa saran yang peneliti berikan berdasarkan penelitian ini  

sebagai berikut: 

1. LKS yang telah dikembangkan diharapkan dapat diterapkan dan 

dimanfaatkan oleh guru dalam proses pembelajaran karena LKS yang 

dikembangkan telah dilakukan uji coba. 

2. pengembangan LKS matematika berbasis pendekatan investigasi ini 

belum sampai pada tahap eksperimen, untuk menguji efektivitas LKS 

bagi peneliti lain agar dapat melakukan penelitian sampai pada tahap 

efektivitas agar kualitas LKS ini teruji dalam hal efektivitasnya. 

3.  Kepada peneliti selanjutnya hendaklah mengembangkan LKS 

matematika berbasis pendekatan investigasi dengan materi yang berbeda 

dan pada materi yang lebih luas lagi. 
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4. Kepada peneliti selanjutnya hendaklah membagikan LKS berbasis 

pendekatan investigasi jauh sebelum pembelajaran dimulai. Adapun 

tujuannya yakni agar siswa dapat mempelajari terlebih dahulu isi LKS, 

sehingga tidak memakan waktu yang lama dalam pembelajaran. 

5. Kepada peneliti selanjutnya hendaklah mengembangkan LKS berbasis 

pendekatan investigasi dengan menggabungkan beberapa model atau 

pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan investigasi, sehingga 

proses belajar lebih efisien. 

6. Kepada peneliti selanjutnya hendaklah meng-alokasikan waktu yang 

tepat pada setiap langkah-langkah penyelesaian pendekatan investigasi 

serta mencantumkannya disetiap langkah-langkah penyelesaian LKS, 

sehingga memudahkan guru dan siswa dalam pelaksanaan pembelajaran. 


