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BAB V 

SIMPULAN IMPLIKASI DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian penerapan pembelajaran luar kelas 

bentuk Include (eksperimen I) dan Jelajah Alam Sekitar (ekperimen II) berbasis 

pemodelan matematika pada materi Pythagoras di kelas VIII 2 dan VIII 3 SMPN 

2 Batanghari diperoleh kesimpulan yaitu berdasarkan hasil analisis data diperoleh 

bahwa hasil post-test pada kelas eksperimen I adalah 20 orang peserta didik tuntas 

dengan persentase ketuntasan yaitu 86,95% dan jumlah siswa yang tidak tuntas 

adalah 3 orang peserta didik dengan persentase ketuntasan yaitu 13,05% dan hasil 

post-test pada kelas eksperimen II adalah 22 orang peserta didik tuntas dengan 

persentase ketuntasan yaitu 95,65% dan jumlah siswa yang tidak tuntas adalah 1 

orang peserta didik dengan persentase ketuntasan yaitu 5,35%.  Selain itu 

didukung oleh hasil dari penerapan pembelajaran luar kelas secara numberik yang 

terlihat pada lembar observasi guru dengan nilai persentase rata-rata di kelas 

ekperimen I yaitu 95% dan di kelas eksperimen II yaitu 96,3%. Pada lembar 

observasi peserta didik nilai persentase rata-rata di kelas ekperimen I yaitu 81,2% 

dan di kelas ekperimen II yaitu 81,3%. Perbedaan ini juga dilihat dari nilai 

persentase dari respon peserta didik. Persentase respon peserta didik di kelas 

ekperimen I yaitu 82,77 % dan di kelas ekperimen II yaitu 84,84 %.  
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5.2 Implikasi 

Hasil yang diharapkan dalam penelitian ini adalah mengetahui perbedaan 

dari pembelajaran luar kelas bentuk Incl ude dan Jelajah Alam Sekitar berbasis 

pemodelan matematika pada materi Pythagoras. 

Hasil dari observasi aktivitas guru, observasi aktivitas peserta didik, angket 

respon siswa dan posttest yang diberikan peneliti kepada siswa kelas VIII2 dan 

VIII3 dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi guru dalam merencanakan 

kegiatan belajar yang lebih baik. Dengan mengetahui nilai rata-rata dari setiap 

hasil tersebut  dalam pelaksanaan pembelajaran luar kelas bentuk Include maupun 

Jelajah Alam Sekitar berbasis pemodelan guru dapat memperbaiki setiap 

kekurangan yang dihadapi siswa maupun guru dalam proses penerapan pem-

belajaran luar kelas bentuk Inlcude dan Jelajah Alam Sekitar berbasis pemodelan 

matematika. Dengan demikian, guru dapat mengetahui apa yang dibutuhkan 

peserta didik untuk meningkatkan hasil belajarnya dalam materi Pythagoras.  

Bagi siswa, dapat dijadikan acuan untuk melanjutkan kegiatan belajarnya 

dalam materi lain agar menjadi lebih baik. 
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5.3 Saran 

Terdapat beberapa saran peneliti terkait hasil penelitian pada hasil laporan 

penelitian, diantaranya sebagai berikut: 

1. Bagi guru mata pelajaran matematika disarankan untuk mencoba menerapkan 

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran luar kelas bentuk 

include dan Jelajah Alam Sekitar berbasis pemodelan matematika sebagai 

salah satu alternative pembelajaran dikelas.  

2. Bagi peneliti selanjutnya, dengan adanya beberapa keterbatasan dalam 

melaksanakan penelitian ini disarankan untuk mengadakan penelitian lanjutan 

dengan cakupan materi yang lebih luas atau jenjang sekolah yang berbeda.  


