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BAB V  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, 

dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Ada pengaruh yang signifikan penggunaan metode pembelajaran Teams 

Assisted Individualization (TAI) dan Time Token terhadap hasil belajar siswa. 

Hal ini didasarkan analisis data diperoleh FA> Ftab. Jika dilihat dari rata-rata, 

metode pembelajaran Teams Assisted Individualization (TAI) lebih tinggi 

dibandingkan dengan metode pembelajaran Time Token. Dapat disimpulkan 

bahwa hasil belajar siswa dengan menggunakan metode pembelajaran Teams 

Assisted Individualization (TAI) lebih baik daripada hasil belajar siswa 

dengan menggunakan metode pembelajaran Time Token. 

2. Ada pengaruh yang signifikan kemampuan komunikasi matematis terhadap 

hasil belajar siswa. Hal ini didasarkan analisis data diperoleh hasil FB> 

Ftab.Jika dilihat dari rata-rata uji komparasi ganda, ada perbedaan antara siswa 

yang memiliki kemampuan komunikasi matematis tinggi dengan siswa yang 

memiliki kemampuan komunikasi matematis rendah. Dapat disimpulkan 

bahwa siswa yang memiliki kemampuan komunikasi matematis tinggi lebih 

baik daripada siswa yang memiliki kemampuan komunikasi matematis 

rendah.  

3. Tidak ada interaksi antara metode pembelajaran dan kemampuan komunikasi 

matematis terhadap hasil belajar siswa. Hal ini didasarkan analisis data 

diperoleh hasil FAB< Ftab.  

B. Implikasi  

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan implikasi secara 

teoritis dan praktis sebagai berikut: 

1. Implikasi Teoritis  

a. Metode pembelajaran yang digunakan dapat mempengaruhi hasil 

belajar siswa, terdapat perbedaan hasil belajar siswa antara metode 
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pembelajaran Teams Assisted Individualization (TAI) dengan Time 

Token. Dengan demikian, metode pembelajaran Teams Asissted 

Individualization (TAI) dapat digunakan sebagai upaya pembelajaran 

yang dapat mencapai tujuan pembelajaran.  

b. Kemampuan komunikasi matematis juga mempengaruhi hasil belajar 

siswa. Dalam pembelajaran matematika, hendaknya kemampuan 

komunikasi matematis senantiasa lebih ditingkatkan lagi agar hasil 

belajar siswa lebih tinggi atau meningkat. 

c. Tidak adanya efek interaksi antara penggunaan metode pembelajaran 

ditinjau dari kemampuan komunikasi matematis terhadap hasil belajar 

matematika, tetapi diharapkan adanya kerjasama antara siswa dan 

guru dalam proses pembelajaran sehingga mencapai tujuan 

pembelajaran.  

2. Implikasi Praktis  

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat digunakan sebagai 

pengembangan dan acuan penelitian yang akan datang, adanya kerja sama 

antara guru, murid dan orang tua agar dapat meningkatkan hasil belajar 

matematika siswa mencapai tujuan pembelajaran.  

C. Saran  

Berdasarkan penelitian ini, ada beberapa hal yang penulis sarankan antara 

lain: 

1. Guru dapat memilih metode pembelajaran yang digunakan agar lebih 

meningkatkan hasil belajar siswa, salah satunya adalah metode Teams 

Assisted Individualization (TAI). 

2. Siswa hendaknya meningkatkan kemampuan komunikasi matematis 

dalam menerapkan pembelajaran matematika, agar lebih meningkatkan 

hasil belajar. 

3. Peneliti lain yang tertarik pada fokus yang sama atau serupa, hendaknya 

lebih mengembangkan dan mengoptimalkan penerapan metode 

pembelajaran yang digunakan, agar hasil belajar siswa lebih meningkat.  

 


