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BAB V 

PENUTUP 

5.1  Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis data dan angket persepsi siswa, hasil implementasi 

pembelajaran luar kelas berbasis modelling mathematics di kelas VIII SMPN 11 

Muaro Jambi berjalan sesuai dengan 5 tahapan yaitu: (1) Orientasi siswa terhadap 

Masalah konteks outdoor (Real situation) . Guru memberikan gambaran awal tentang 

bangun ruang sisi datar yang berkaitan dengan kehidupan nyata yang ada di komplek 

percandian Muaro Jambi, Siswa diminta untuk mengidentifikasi contoh bangun ruang 

yang ada di kompleks percandiaan Muaro Jambi. Ketika Real Situation siswa 

mengidentifikasi dengan baik dimana siswa dapat mengkait benda-benda yang 

berada di lapangan dengan materi yang di berikan. (2) Membuat real model masalah 

dan collect data (Real mode). Real mode diintergrasikan kegiatan mengamati, bertanya 

dan menalar. Pada tahap mengamati, siswa diharapkan pada masalah dengan konteks 

nyata yang ada di lokasi yang dikerjakan dalam kelompok. Semua siswa antusias 

melakukan pengamatan terhadap masalah dan melakukan observasi untuk 

mengumpulkan data yang diperlukan. Sebagai tindak lanjut dari mengamati, siswa 

diminta mengajukan pertanyaan apabila terdapat bagian yang belum dimengerti. 

Akan tetapi, pada saat menanya siswa masih malu-malu untuk bertanya. Selanjutnya 

pada tahap menalar, siswa diminta untuk mengidentifikasi bagian-bagian dari kubus 

dan balok sesuai dengan contoh yang ditentukan. (3)Menentukan recana penyelesaian 
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masalah berdasarkan model matematik yang dibuat (Mathematical model) . Guru 

meminta siswa membuat model matematika untuk menyelesaikan masalah 

berdasarkan masalah dan data yang didapat melalui obeservasi di lapangan. Hasilnya 

ditulis pada LKS yang telah dibagikan. Pada tahap ini, siswa mengalami kesulitan 

dalam pengukuran model yang diberikan oleh guru, terjadi perbedaan yang signifikan 

dalam pengukuran siswa secara kelompok dengan secara bersama. Ini disebabkan 

siswa kesulitan dalam menggunakan alat ukur meteran. (4) Melaksanakan eksperimen 

berdasarkan model mathematics (Mathematical result) . Guru meminta siswa untuk 

melaksanakan rencana penyelesaian masalah kemudian mempresentasikan hasil 

diskusi kelompok siswa dan kelompok lain menanggapi hasil presentasi kelompok 

penyaji. Selanjutnya pada tahap menanya siswa diberi kesempatan untuk mengajukan 

pertanyaan kembali apabila terdapat bagian yang belum dimengerti. (5) Melakukan 

presentasi hasil  dan refleksi hasil berdasarkan konteks outdoor (Real result). Guru 

meminta siswa untuk memberikan kesimpulan dari hasil yang didapat. Kemudian, 

guru memberikan penekanan kembali materi penting dari hal yang telah dipelajari 

dan selanjutnya siswa diminta mempejari ulang tentang materi yang telah diajarkan. 

Dalam pengimplementasian pembelajaran luar kelas berbasis modelling 

mathematics ditemukan beberapa kendala diantaranya: 

1. Siswa merasa kesulitan dalam menggunakan meteran seabagai alat ukur. 

2. Siswa merasa kesulitan dalam mengamati fenomena matematika di lapangan. 

3. Jarak dari sekolah ke lokasi outdoor cukup jauh sehingga membuat siswa 

merasa kurang konsentrasi dalam mengikuti pembelajaran. 
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4. Tidak adanya permainan di sela-sela pembelajaran sehingga membuat siswa 

menjadi cepat bosan. 

5. Siswa masih malu-malu dalam memberikan tanggapan, masukan dan 

kesimpulan saat pembelajaran berlangsung. 

 

5.2 Saran 

1) Peneliti berharap kepada peneliti selanjutnya jika ingin melakukan penelitian 

yang sama dapat dilakukan pada pokok bahasan lainnya dan dapat 

membandingkan dengan metode pembelajaran yang lainnya. 

2) Kepada peneliti  selanjutnya jika ingin menggunakan LKS sebagai media 

belajar, hendaknya menambahkan benda-benda kongkrit dalam penyampaian 

materinya. 


