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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil 

kesimpulan terhadap LKS Matematika berbasisi Pendekatan Inquiry untuk 

memfasilitasi kemampuan Koneksi  matematis siswa sebagai berikut: 

1. Pada aspek validitas 

Berdasarkan penilaian dari para ahli materi, LKS Matematika 

berbasisi Pendekatan Inquiry untuk memfasilitasi kemampuan 

komunikasi matematis siswa secara keseluruhan dinyatakan sangat valid 

dengan persentase 86%. Pada aspek praktikalitas 

2. Berdasarkan penilaian dari siswa uji coba kelompok terbatas yaitu kelas 

VII.1 LKS Matematika berbasisi Pendekatan Inquiry untuk memfasilitasi 

kemampuan komunikasi matematis siswa secara keseluruhan dinyatakan 

sangat praktis dengan persentase    . 

3. Pada aspek efektifitas 

LKS Matematika berbasisi Pendekatan Inquiry  pada materi 

segiempat  dinyatakan efektif. Hal ini ditunjukkan setelah mengikuti 

pembelajaran menggunakan LKS  matematika berbasis pendekatan 

Inquiry  pada materi segiempat,  diperoleh hasil uji-t dengan dk = 38 dan 

taraf signifikan 5% atau 0,05, maka diperoleh ttabel = 2,02. Diketahui 

bahwa                yaitu         . Disimpulkan terdapat 

perbedaan yang signifikan kemampuan koneksi matematis antara kelas 

eksperimen dengan kelas kontrol. Setelah mengikuti pembelajaran 
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menggunakan LKS Matematika berbasisi Pendekatan Inquiry pada 

materi segiempat rata-rata nilai tes koneksi  matematis siswa lebih tinggi 

dibanding dengan pembelajaran konvensional. Hal ini menunjukkan 

bahwa LKS sudah efektif serta dapat memfasilitasi kemapuan 

komunikasi matematis siswa.   

B. Saran  

Saran-saran yang dapat peneliti sampaikan dalam mengembangkan 

sebuah LKS matematika adalah sebagai berikut : 

1. Pada saat penerapan pendekatan Inquiry masih ada yang belum aktif 

dalam melaksanakan pembelajaran. Hal ini disebabkan karena siswa 

belum terbiasa dengan pembelajaran dan siswa juga kesulitan 

memeahami masalah yang diberikan dan mencari informasi  yang 

relevan. Disarankan kepada para guru agar bias membimbing siswa 

secara maksimal pada saat pembelajaran berlangsung. 

2. Pada saat proses pembelajaran masih ada proses pembelajaran ada siswa 

yang tidak mengerti dan malu untuk bertanya. Disarankan kepada para 

guru agar melakukan pendekatan yang lebih terhadap siswa sehingga 

siswa tidak canggung atau malu lagi untuk  bertanya. 

C. Rekomendasi  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti    

merekomendasikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Peneliti merekomendasikan LKS Berbasis pendekatan Inquiry  

digunakan dalam pembelajaran bangun datar Segiempat karena telah 

diujicobakan dengan hasil yang baik. 
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2. Peneliti merekomendasikan untuk peneliti selanjutnya dapat 

mengembangkan LKS Matematika  berbasis pendekatan Inquiry  pada 

materi yang berbeda atau mengkolaborasikan dengan kemampuan atau 

metode lainnya. 

3. Peneliti merekomendasikan untuk peneliti selanjutnya dapat 

menambahkan lebih banyak ahli agar LKS bisa lebih baik serta 

memperluas populasi  dan subjek uji pada penelitian. 

 


