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 BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan rumusan masalah dan hipotesis penelitian yang 

diajukan serta hasil penelitian yang didasarkan pada analisis data dan 

pengujian hipotesis, maka kesipmpulan yang dapat dikemukakan dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Ada pengaruh model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) 

terhadap hasil belajar matematika siswa kelas XI SMA Negeri 1 

Ngunut. hal ini ditunjukkan dengan perbandingan thitung sebesar 2,642 

yang lebih besar daripada ttabel dengan db 70 dengan taraf signifikan 

5% (0,05) yaitu sebesar 2,56. Dengan demikian hipotesis pada 

penelitian ini diterimayang menyatakan adanya pengaruh model 

pembelajaran problem based learning (PBL) terhadap hasil belajar 

matematika siswa kelas XI SMA Negeri 1 Ngunut pada materi pokok 

polinomial. 

2. Besarnya pengaruh model pembelajaran Problem Based Learning 

(PBL) dapat dilihat dari selisih rata-rata antara kelas eksperimen dan 

kelas kontrol yaitu sebesar 10,84 dengan kriteria interpretasi effect size 

sebesar 0,63 atau menurut tabel Cohen’s 73% yang tergolong sedang. 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian ini, maka peneliti 

mengajukan beberapa saran sebagai berikut:  

1. Kepala Sekolah 

Kepala sekolah sebaiknya memberikan masukan, arahan, dan 

saran kepada guru matematika, agar dalam proses belajar mengajar 

matematika guru harus mampu memilih strategi yang tepat demi 

perbaikan dan meningkatkan kualitas proses belajar mengajar 

matematika di masa yang akan datang, salah satunya dengan 

menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) 

agar siswa mendapatkan hasil belajar yang lebih maksimal. 

2. Guru Matematika 

Seorang guru hendaknya mampu bertindak kreatif dan inovatif 

dalam menggunakan model-model pembelajaran agar dapat 

meningkatkan hasil prestasi dan hasil belajar siswa salah satunya 

dengan menerapkan  Model pembelajaran Problem Based Learning 

(PBL) dalam proses pembelajarannya. 

3. Peserta Didik 

Dengan menerapkan Model pembelajaran Problem Based 

Learning (PBL) diharapkan siswa dapat meningkatkan hasil belajarnya 

serta lebih kreatif dalam memecahkan masalah dalam kehidupan 

sehari-hari dalam pembelajaran matematika sehingga siswa 

mendapatkan hasil belajar yang maksimal. Selain itu diharapkan siswa 

dapat mengaplikasikan penerapan model pembelajaran Problem Based 
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Learning (PBL) dalam kehidupan sehari-hari meskipun tidak berkaitan 

dengan matematika. 

4. Peneliti yang akan datang 

Diharapkan dapat mengembangkan hasil penelitian ini di dalam 

lingkup yang lebih luas serta menambah variabel lain yang lebih 

inovatif dan variatif dalam penelitian, sehingga dapat menambah 

wawasan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, khususnya pada 

pembelajaran matematika. 


