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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan perhitungan dan analisis data penelitian pengembangan LKS 

matematika berbasis pendekatan Problem Posing yang telah dilakukan, dapat 

disimpulkan yaitu : 

1. Tingkat validatas LKS berbasis pendekatan Problem Posing untuk 

memfasilitasi kemampuan pemecahan masalah matematis siswa kelas VII 

SMPIT Az-Zuhra Islamic School Pekanbaru dinyatakan sangat valid 

dengan persentase 81,25% oleh ahli teknologi pendidikan dan 87,61%  oleh 

ahli materi pembelajaran . 

2. Tingkat praktikalitas LKS matematika berbasis pendekatan Problem Posing 

untuk memfasilitasi kemampuan pemecahan masalah matematis siswa 

kelas VII SMPIT Az-Zuhra Islamic School Pekanbaru dinyatakan kategori 

sangat praktis dengan presentase tingkat kepraktisan yaitu 95,83% pada 

kelompok kecil dan 91,24% pada kelompok besar. 

3. LKS matematika berbasis pendekatan Problem Posing untuk memfasilitasi 

kemampuan pemecahan masalah matematis siswa dinyatakan telah 

memfasilitasi kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Hal ini 

ditunjukan oleh perolehan hasil uji t dengan dk = 44 dan taraf signifikan 

5% atau 0,05, maka diperoleh            . Diketahui bahwa          

       yaitu            Disimpulkan terdapat perbedaan yang signifikan 

terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis antara kelas 
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eksperimen dan kelas kontrol. Setelah mengunakan LKS matematika 

berbasis pendekatan Problem Posing, rata-rata nilai tes pemecahan 

masalah matematis siswa lebih tinggi dibanding dengan pembelajaran 

konvensional. Hal ini menunjukan LKS matematika  berbasis pendekatan 

Problem Posing dapat memfasilitasi kemampuan pemecahan masalah 

matematis siswa. 

 

B. Saran  

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan, peneliti 

menyarankan hal-hal sebagai berikut: 

1. Saran Pemanfaatan:  

a. Peneliti menyarankan agar LKS Matematika berbasis pendekatan 

Problem Posing digunakan dalam pembelajaran pada materi segi empat 

kelas VII,  karena telah mendapatkan penilaian sangat valid dan sangat 

praktis digunakan.  

b. Peneliti menyarankan kepada guru agar penggunaan LKS berbasis 

pendekatan Problem Posing untuk memfasilitasi kemampuan 

pemecahan masalalah matematis ini dikolaborasikan dengan metode 

pembelajaran matematika yang menarik lainnya agar pembelajaran 

menjadi lebih bervariatif.  

2. Saran pengembangan lebih lanjut  

a. Kepada pembaca atau peneliti lain yang akan melakukan penelitian 

pengembangan LKS, diharapkan untuk melakukan observasi awal 
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dengan menganalisisa kemampuan pemecahan masalah matematis 

siswa sebelum menggunakan LKS dalam pembelajaran. 

b. LKS matematika berbasis pendekatan Problem Posing dikembangkan 

dengan materi yang berbeda dan pada materi yang lebih luas lagi.  

c. Peneliti menyarankan untuk peneliti selanjutnya dapat menambahkan 

dan lebih memperluas populasi dan subjek uji pada penelitian. 

 

 

 

 


