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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Terdapat kontribusi media pembelajaran, motivasi belajar dan kondisi 

tempat belajar terhadap hasil belajar siswa dengan α = 5%. Besar kontribusi 

media pembelajaran, motivasi belajar dan kondisi tempat belajar terhadap hasil 

belajar matematika siswa  47%. 

Terdapat kontribusi yang signifikan kemampuan melaksanakan 

pembelajaran terhadap kesiapan mahasiswa menjadi guru dengan α = 5%. Besar 

konstribusi media pembelajaran terhadap hasil belajar matematika siswa sebesar 

32,97 %. 

Terdapat kontribusi yang signifikan motivasi belajar terhadap hasil belajar 

matematika siswa dengan α = 5%. Besar konstribusi motivasi belajar terhadap 

hasil belajar matematika siswa sebesar 11,74 %. 

Terdapat kontribusi yang signifikan kondisi tempat belajar terhadap hasil 

belajar matematika siswa dengan α = 5%. Besar kontribusi kondisi tempat 

belajar terhadap hasil belajar matematika siswa sebesar 2,30 %. 

B. Implikasi 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dikemukakan implikasi teoritis dan 

implikasi praktis sebagai berikut. 

1. Implikasi Teoritis 

a. Faktor-faktor hasil belajar matematika siswa dapat bersumber dari diri 

sendiri dan lingkungan. Faktor-faktor tersebut diantaranya media 

pembelajaran, motivasi belajar siswa dan kondisi tempat belajar, dimana 

faktor-faktor tersebut  akan saling berpengaruh jika dilakukan bersama-

sama. Artinya seluruh faktor tersebut saling berkaitan  dalam 

meningkatkan hasil belajar matematika. 

b. Media pembelajaran berkontribusi terhadap hasil belajar matematika 

siswa. Hal tersebut terjadi karena dengan media pembelajaran materi 

dapat disampaikan dengan inovatif dan kreatif sehingga dalam 
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menyampaikan pesan tidak membosankan dan materi yang disampaikan 

lebih mudah diterima oleh siswa. 

c. Motivasi belajar berkontribusi terhadap hasil belajar matematika siswa. 

Motivasi belajar merupakan hal yang penting dalam proses kegiatan 

belajar mengajar agar siswa memiliki semangat atau tertarik untuk 

belajar.  

d. Kondisi tempat belajar berkontribusi terhadap hasil belajar matematika 

siswa. Kondisi kelas yang nyaman, tempat belajar yang nyaman dapat 

memperlancar pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di lingkungan 

sekolah. 

2. Implikasi Praktis  

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat digunakan sebagai dasar 

pengembangan penelitian yang akan datang. Bersama-sama antara guru, 

pihak sekolah dan pihak calon pendidik untuk membenahi diri sehubungan 

dengan praktik mengajar agar dapat meningkatkan hasil belajar matematika 

siswa. 

C. Saran 

Berdasarkan penelitian ini ada beberapa hal yang penulis sarankan antara lain : 

1. Sekolah lebih banyak menyediakan dan memperhatikan kondisi tempat 

belajar para siswa agar para siswa merasa nyaman saat belajar sehingga 

dapat berkomunikasi dengan semua warga sekolah baik dengan siswa, guru 

maupun warga sekolah lainnya. 

2. Bagi para guru agar lebih meningkatkan kemampuan melaksanakan 

pembelajaran, pemanfaatan media pembelajaran, motivasi belajar sehingga 

siswa memiliki hasil belajar yang sesuai dengan harapan.  

3. Untuk peneliti berikutnya diharapakan membuat indikator hasil belajar 

matematika yang lebih tepat dengan tujuan agar lebih fokus, dalam 

penentuan indikator disesuaikan dengan masalah yang akan diteliti agar 

nantinya hasil yang diperoleh dalam penelitian menjadi ukuran masalah 

yang sebenarnya diteliti. 

 


