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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian skripsi dengan dengan judul, ”Efektivitas 

Model Pembelajaran Hands on Mathematics dengan Pemanfaatan LKPD terhadap 

Hasil Belajar Matematika pada Materi Pokok Luas Segi Empat Peserta Didik 

Kelas VII MTs Negeri 01 Semarang Tahun Pelajaran 2010/2011”, dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran matematika dengan model pembelajaran hands 

on mathematics dengan pemanfaatan LKPD efektif terhadap hasil belajar peserta 

didik pada materi pokok luas segi empat kelas VII semester genap MTs Negeri 01 

Semarang Tahun Pelajaran 2010/2011. Besar keefektifannya terbukti dari hasil uji  

thitung = 3,207 dan  ttabel = 2,00. Daerah penerimaan Ho adalah jika thitung < 2,00, 

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 (77,029) lebih tinggi daripada rata-rata kelas 

kontrol (67,719). 

 

B. Saran-Saran 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sedikit sumbangan pemikiran 

sebagai usaha meningkatkan kemampuan dalam bidang pendidikan dan 

khususnya bidang matematika. Saran yang dapat penulis dikemukakan 

menyangkut model pembelajaran hands on mathematics dengan pemanfaatan 

LKPD adalah sebagai berikut:  

1. Bagi pendidik 

a. Dalam proses belajar mengajar pendidik hendaknya mampu menciptakan 

suasana belajar yang menyenangkan, yang mampu membuat peserta didik 

menjadi aktif,  antara lain dengan menerapkan metode pembelajaran yang 

bervariasi, salah satunya yaitu dengan model pembelajaran hands on 

mathematics dengan pemanfaatan LKPD. 
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b. Pendidik dapat menerapkan model pembelajaran hands on mathematics dengan 

pemanfaatan LKPD pada materi pokok yang lainnya. 

2. Bagi peserta didik 

a. Peserta didik diharapkan selalu bersikap aktif dalam proses pembelajaran. 

b. Peserta didik hendaknya selalu meningkatkan prestasi belajarnya dengan 

maksimal. 

 

C. Penutup 

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah ke hadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan kekuatan, kesehatan, dan kemudahan sehingga penulis dapat 

menyelesaikan pembuatan skripsi ini. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan dalam 

penulisan skripsi ini, untuk itu kepada para pembaca skripsi ini, sumbang saran 

kritik penulis harapkan, khususnya kritik dan saran yang sifatnya positif dan 

rekonstruktif. 

Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini membawa manfaat bagi 

penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. Amin 

 


