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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian skripsi dengan dengan judul, ”Efektivitas 

Pembelajaran Matematika dengan Pemberian Reward melalui Metode 

Pembelajaran Trade a-Problem  terhadap Hasil Belajar Matematika pada Materi 

Pokok Suku Banyak Peserta Didik Kelas XI IPA MA Negeri 01 Semarang Tahun 

Pelajaran 2010/2011”, dapat disimpulkan bahwa: Pembelajaran matematika 

dengan pemberian reward melalui metode pembelajaran trade a-problem efektif 

meningkatkan hasil belajar peserta didik pada materi pokok suku banyak kelas XI 

IPA semester Genap MA Negeri 01 Semarang Tahun Pelajaran 2010/2011. Besar 

keefektifannya terbukti dari hasil uji  thitung = 5,323 dan  ttabel = 1,67. Daerah 

penerimaan Ho adalah jika thitung < 1,67, jelas bahwa Ho ditolak. Hal ini berarti 

hasil belajar peserta didik pada kelas eksperimen lebih efektif daripada kelas 

kontrol. Hal ini juga ditunjukkan dengan nilai rata-rata kelas eksperimen (86,88) 

lebih tinggi daripada rata-rata kelas kontrol (70,47). 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa saran yang dapat dikemukakan 

menyangkut pemberian reward melalui trade a-problem:  

1. Bagi pendidik 

a. Dalam proses belajar mengajar pendidik hendaknya mampu menciptakan 

suasana belajar yang mampu membuat peserta didik menjadi aktif,  antara lain 

dengan menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi, salah satunya yaitu 

dengan trade a-problem. 

b. Pendidik dapat menerapkan pemberian reward melalui trade a-problem pada 

materi pokok yang lainnya. 

2. Bagi peserta didik 

a. Dalam setiap proses pembelajaran diharapkan peserta didik selalu bersikap 

aktif. 
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b. Peserta didik hendaknya selalu meningkatkan prestasi belajarnya dengan 

maksimal. 

 

 Syukur alhamdulillah atas berkat rahmatNya, 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 

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. 

 

 
 


