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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab 

sebelumnya maka dapat  diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut: 

1. Terdapat perbedaan hasil belajar matematika ditinjau dari frekuensi waktu 

belajar kelas VII SMP Negeri 5 Surakarta dengan alfa 5%. Hal ini berarti 

frekuensi waktu belajar bepengaruh terhadap hasil belajar matematika. 

Dari perhitungan anava didapatkan bahwa siswa dengan frekuensi waktu 

belajar tinggi mempunyai rata- rata hasil belajar tinggi, begitu juga 

semakin rendah frekuensi waktu belajar siswa maka rata- rata yag 

didapatkan semakin rendah. 

2. Terdapat perbedaan hasil belajar matematika ditinjau dari  gaya belajar 

kelas VII SMP Negeri 5 Surakarta dengan alfa 5%. Hal ini berarti gaya 

belajar bepengaruh terhadap hasil belajar matematika. Dari perhitungan 

anava didapatkan bahwa siswa yang memiliki gaya belajar kinestetik 

mempunyai rata-rata hasil belajar paling tinggi dilanjutkan dengan siswa 

dengan gaya belajar visual, kemudian auditori. 

3. Tidak terdapat interaksi antara frekuensi waktu belajar dan gaya belajar 

pada siswa kelas VII SMP Negeri 5 Surakarta dengan alfa 5%.  

B. Implikasi 

Berdasarkan hasil penelitian tersebbut dapat dikemukakan implikasi 

secara teoritis dan praktis sebagai berikut: 

1. Implikasi Teoritis 

a. Frekuensi waktu belajar mempunyai pengaruh terhadap hasil belajar 

matematika siswa. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan 

hasil belajar matematika pada siswa dengan dengan frekuensi belajar 

tinggi, pada siswa dengan frekuensi waktu belajar sedang, dan pada 

siswa dengan frekuensi waktu belajar rendah. 
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b. Gayabelajar memiliki pengaruh terhadap hasil belajar matematika 

siswa. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan asil belajar 

matematika antara siswa yang memiliki gaya belajar visual, siswa 

yang memiliki gaya belajar auditori, dan siswa yang memiliki gaya 

belajar kinestetik. 

c. Tidak terdapat interaksi frekuensi waktu belajar dan gaya belajar 

terhadap hasil belajar matematika siswa.  

2. Implikasi Praktis 

Hasil penelitian  ini diarapkan dapat digunakan sebagai masukan 

bahwa hasil belajar matematika siswa kelas VII SMP Negeri 5 Surakarta 

dipengaruhi oleh frekuensi waktu belajar dan gaya belajar. Tetapi selain 

itu juga harus melihat lagi faktor lain yang mempengaruhi hasil belajar 

matematika. 

C. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi di atas, maka peneliti menyarankan 

beberapa hal yang perlu diperhatikan: 

1. Bagi guru matematika 

a. Guru disarankan menggunakan pendekatan pembelajaran yang lebih 

bervariasi agar siswa lebih tertarik mengikuti pembelajaran sehingga 

tujuan pembelajara dapat tercapai secara maksimal.  

b. Guru disarankan untuk menggunakan pembelajaran yang unik 

sehingga memotivasi siswa untuk belajar lebih rajin lagi, sehingga 

siswa tidak merasa terbebani dengan pelajaran. 

2. Bagi Siswa 

a. Siswa diharapkan lebih meningkatkan frekuensi waktu belajar agar 

dapat meningkatkan hasil belajar matematika. 

b. Siswa diharapkan memahami gaya belajar nya masing-masing untuk 

kemudian diterapkan pada proses belajarnya. Sehingga siswa akan 

lebih nyaman dalam belajar dan dapa meningkatkan hasil belajar 

siswa itu sendiri. 
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3. Bagi peneliti mendatang, diharapkan dapat menggunakan variabel – 

variabel lain yang dapat mempengaruhi hasil belajar matematika untuk 

menambah wawasan bagi pembaca. 


