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BAB VI 

PENUTUP 

 
A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dari analisis data dan pengujian hipotesis 

tentang pengaruh pendekatan kontekstual berbasis learning community 

terhadap hasil belajar matematika kelas VII SMP Islam Al-Azhaar 

Tulungagung, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan data deskriptif diperoleh nilai rata-rata siswa yang 

diajar menggunakan pendekatan kontekstual berbasis learning 

community adalah 90.190476, sedangkan nilai rata-rata siswa yang 

diajar menggunakan pembelajaran konvensional adalah 80.363636. 

Ini berarti hasil belajar siswa yang menggunakan pendekatan 

kontekstual berbasis learning community lebih baik daripada hasil 

belajar siswa yang menggunakan pembelajaran konvensional. 

2. pengaruh yang pendekatan kontekstual berbasis learning community 

terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VII SMP Islam Al-

Azhaar Tulungagung. Hal ini ditunjukkan dari nilai post test serta 

dari hasil pengolahan data. Berdasarkan hasil output SPSS 16.00, 

dengan diperoleh taraf signifikansi sebesar            yang 

artinya bahwa pendekatan kontekstual berbasis learning community 

pada kelas eksperimen ada perbedaan rata-rata pada hasil belajar 

dibandingkan kelas kontrol. 
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B. Saran  

1. Bagi Sekolah 

Diharapkan dapat mengambil mengambil hal-hal positif dari 

penelitian ini guna membuat kebijakan yang dapat meningkatkan hasil 

belajar dan mutu pendidikan di SMP Islam Al-Azhaar Tulungagung 

terutama pada mata pelajaran Matematika, sehingga dapat mencapai 

hasil yang diinginkan. 

2. Bagi Guru Matematika 

Dalam menyampaikan suatu pelajaran khususnya matematika, 

diharapkan seorang guru dapat memilih metode mengajar yang tepat. 

Metode pembelajaran harus bisa mendorong peserta didik untuk lebih 

aktif dalam kegiatan proses belajar mengajar. Pemilihan metode 

mengajar yang tepat dapat mempengaruhi keberhasilan dalam proses 

belajar mengajar 

3. Bagi Siswa 

Hendaknya belajar dengan lebih giat dan aktif dalam proses 

pembelajaran, serta diharapkan dapat membantu siswa dalam 

memahami materi khususnya dengan menggunakan metode 

pembelajaran yang tepat. Sehingga hasil belajar terus meningkat dan 

mendapatkan nilai yang bagus. 

4. Bagi Peneliti Lain 

Hendaknya bagi peneliti lain yang berminat dengan penelitian ini 

diharapkan untuk melakukan penelitian lebih lanjut serta lebih kreatif 
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dalam penerapan metode pembelajaran sehingga mampu meningkatkan 

hasil belajar siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              


