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BAB V 

    PENUTUP 

 

A. Simpulan 

  Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada 

bab sebelumnya maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu sebagai 

berikut. 

1. Ada pengaruh yang signifikan strategi pembelajaran terhadap hasil 

belajar matematika siswa. hal ini berdasarkan pada hasil analisis data 

yang diperoleh yaitu nilai FA> Ftabel. Jika dilihat nilai rata-rata hasil 

belajar siswa kelas Learning Start With a Question (LSQ) lebih besar 

dari rata-rata hasil belajar siswa kelas Information Search (IS). 

Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan kelas yang diberi 

perlakuan strategi Learning Start With a Question (LSQ) lebih baik 

dibandingkan dengan kelas yang diberi strategi Information Search (IS). 

2. Ada pengaruh yang signifikan motivasi belajar terhadap hasil belajar 

matematika. Hal ini berdasarkan nilai analisis data yang diperoleh yaitu 

nilai FB > Ftabel. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada 

pengaruh motivasi belajar siswa yang tinggi hasilnya paling baik, siswa 

yang memiliki motivasi belajar sedang dan rendah tidak ada perbedaan 

pada hasil belajar matematika siswa. 

3. Tidak ada interaksi strategi pembelajaran dan motivasi belajar terhadap 

hasil belajar matematika siswa. Hal ini didasarkan pada hasil analisis 

data yang telah dilakukan, diperoleh nilai FAB< Ftabel sehingga dapat 

disimpulkan bahwa tidak ada interaksi strategi Learning Start With a 

Question (LSQ) dan strategi Information Search terhadap hasil belajar 

matematika siswa ditinjau dari motivasi belajar siswa tinggi, sedang dan 

rendah. 
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B. Implikasi 

  Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dikemukakan implikasi 

secara teoritis dan praktik adalah sebagai berikut. 

1. Implikasi Teoritis 

a. Pemilihan strategi pembelajaran yang tepat dapat memberikan 

pengaruh terhadap hasil belajar matematika. Dalam penelitian ini, 

strategi  Learning Start With a Question (LSQ) lebih efektif 

digunakan daripada strategi Information Search jika diterapkan pada 

materi aritmetika sosial. 

b. Tingkat motivasi antara siswa satu dengan yang lain berbeda-beda. 

Ada yang tergolong siswa memiliki motivasi tinggi, sedang dan 

rendah. Motivasi belajar siswa baik tinggi, sedang dan rendah 

mempengaruhi hasil belajar matematika siswa. 

c. Tidak ada interaksi antara penggunaan strategi pembelajaran 

terhadap hasil belajar matematika siswa ditinjau dari motivasi 

belajar siswa.  

2. Implikasi Praktis 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat digunakan sebagai 

dasar pengembangan penelitian yang akan datang. Bersama-sama antara 

guru dan siswa untuk membenahi diri sehubungan dengan pengajaran 

yang dilakukan agar dapat meningkatkan hasil belajar matematika 

siswa.  

 

C. Saran 

Berdasarkan penelitian ini ada beberapa hal yang penulis sarankan 

antara lain: 

1. Guru dapat memilih strategi pembelajaran yang tepat dalam mengajar 

matematika, diantaranya menerapkan strategi Learning Start With a 

Question (LSQ) sebagai alternatif dalam pembelajaran. Pembelajaran 

melalui strategi Learning Start With a Question (LSQ) ini memberikan 

kesempatan bertanya dan berdiskusi yang membuat siswa menjadi aktif, 
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paham sehingga hasil belajar matematika menjadi lebih baik 

dibandingkan dengan pembelajaran Information Search. 

2. Peneliti lain diharapkan mampu menjadi salah satu acuan dan 

pertimbangan dalam penelitian selanjutnya. Peneliti yang ingin 

melakukan penelitian dengan variabel atau faktor-faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar matematika dan motivasi belajar 

matematika sama, diharapkan dapat mengembangkan metode Learning 

Start With a Question (LSQ) dan Information Search. 

 


