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BAB V 

KESIMPULAN, SARAN DAN PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian IV, dapat diambil kesimpulan jawaban 

untuk mengetahui tujuan penelitian sebelumnya, yakni: 

Untuk mengetahui pengaruh pemberian Apersepsi Tanya Jawab 

terhadap hasil belajar Matematika di kelas VII MTs NU Nurul Huda 

Semarang adalah sebagai berikut: 

Pemberian Apersepsi Tanya Jawab dalam pembelajaran Matematika di 

kelas VII MTs NU Nurul Huda Semarang berada dalam kondisi yang cukup. 

Ini terbukti dari nilai rata-rata yang diperoleh yaitu 58,707 yang berada dalam 

interval 56 – 62. 

Sedangkan hasil belajar Matematika materi pokok Aritmatika Sosial 

peserta didik kelas VII MTs NU Nurul Huda Semarang berada pada kondisi 

yang cukup, terbukti dengan nilai rata-rata 72,109 yang berada pada interval 

70-77. 

Dari analisis uji hipotesis dapat diketahui ada pengaruh positif antara 

pemberian Apersepsi Tanya Jawab terhadap hasil belajar Matematika materi 

pokok Aritmatika Sosial di kelas VII MTs NU Nurul Huda Semarang. Hal 

tersebut dapat diketahui dari hasil analisis Freg sebesar = 20,548 dengan 

perbandingan 5% = 4,09, sedangkan untuk perbandingan 1% = 7,33. Hipotesis 

diterima jika Freg hitung > F tabel, baik pada taraf 1% maupun 5%, maka Freg  

signifikan pada taraf signifikansi 5% ataupun taraf signifikansi 1%. 

Hal ini berarti menunjukkan hasil yang signifikan dan hipotesis yang 

diajukan dengan bunyi “ ada pengaruh  positif antara pemberian Apersepsi 

Tanya Jawab terhadap hasil belajar Matematika materi pokok Aritmatika 

Sosial kelas VII MTs NU Nurul Huda Semarang” adalah dapat diterima. 
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B. Saran-Saran 

Berdasarkan hasil penelitian penulis lakukan mengenai pengaruh 

pemberian Apersepsi Tanya Jawab terhadap hasil belajar Matematika materi 

pokok Aritmatika Sosial kelas VII MTs NU Nurul Huda Semarang, kiranya 

dapat memberikan saran-saran sebagai berikut: 

1. Bagi guru Matematika untuk selalu melakukan perbaikan-perbaikan dan 

dapat mengembangkan berbagai strategi dalam belajar mengajar sehingga 

materi pelajaran yang disampaikan dapat diterima peserta didik secara 

maksimal.  

2. Bagi peserta didik hendaknya selalu mengikuti pelajaran yang 

disampaikan oleh guru dengan seksama dan meningkatkan motivasi 

belajarnya, agar hasil belajar yang telah dirumuskan akan tercapai. Selain 

itu harus mengaplikasikan hasil belajarnya dalam kehidupan sehari-hari 

3.  Bagi semua elemen masyarakat hendaknya ikut andil dalam 

mensukseskan tujuan pendidikan yang telah dirumuskan agar terciptanya 

masyarakat yang berpendidikan dan berakhlak mulia 

 

C. Penutup 

Syukur alhamdulillah atas berkat rahmat-Nya, penulis dapat 

menyelesaikan skripsi dengan baik. Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa 

skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan hal ini karena keterbatasan 

kemampuan dan juga pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena dengan 

kerendahan hati penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang 

konstruktif untuk penelitian berikutnya. 

Kemudian penulis mengucapkan jazakumullah khairan katsiran, 

kepada semua pihak yang membantu terselesainya skripsi ini. Harapan penulis 

semoga dapat memberikan manfaat bagi semua serta dapat memberikan 

sumbangan yang positif bagi kemajuan pendidikan. Amin. 

 


