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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Dari deskripsi dan analisis penelitian tindakan kelas yang telah 

diuraikan pada bab IV dapat disimpulkan sebagai berikut:  

1. Dengan metode penugasan peserta didik mempunyai kesiapan materi 

yang lebih matang pada saat proses Kegiatan Belajar Mengajar(KBM) 

berlangsung, sehingga proses pembelajaran lebih aktif. 

2. Metode penugasan dapat meningkatkan keaktifan dan Hasil belajar 

matematika pada materi pokok segiempat.hal ini terbukti dengan 

adanya peningkatan dari pra siklus dengan nilai rata-rata 54,03 dengan 

ketuntasan belajar klasikal 47,2%, meningkat menjadi 68,89 dengan 

ketuntasan belajar klasikal 66,67% pada siklus I, dan pada siklus II 

rata-rata kelas VIIA meningkat menjadi 74,23 dengan ketuntasan 

belajar klasikal mencapai 85,71%. Begitu juga dengan keaktifan 

peserta didik mengalami peningkatan dengan prosentase keaktifan 

sebesar 56,04% pada siklus I, meningkat menjadi 76% pada siklus II. 

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pembelajaran dengan 

metode penugasan dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar 

matematika pada materi pokok segiempat di MTs Fatahillah 

B. Saran 

Berkaitan dengan pembahasan hasil penelitian, bahwa model 

pembelajaran  penugasan dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. 

Berdasarkan kenyataan yang ada, maka saran-saran yang dapat diberikan 

adalah sebagai berikut: 

Setelah peneliti mengambil kesimpulan diatas, peneliti memberikan 

beberapa saran sebagai berikut: 

1. Agar dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar matematika peserta 

didik, sebaiknya guru memilih model atau strategi pembelajaran yang 

tepat. 
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2. Dalam proses pembelajaran matematika peserta didik diharapkan selalu 

aktif, pembelajaran tidak hanya terpusat pada guru sementara peserta didik 

hanya diam dan mendengarkan saja. 

3. Hendaknya pembelajaran melalui strategi penugasan ini dapat 

dikembangkan pada materi-materi lainnya khususnya pada pembelajaran 

matematika. 

 

C. PENUTUP 

 Dengan terselesaikannya penulisan skripsi ini, peneliti tak lupa 

mengucapkan puji syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT atas Rahmat, 

Taufiq dan Hidayah-Nya. 

 Peneliti menyadari adanya kekurangan dan kelemahan yang ada dalam 

skripsi ini, oleh karena itu saran dan kritik dari berbagai pihak tetap peneliti 

harapkan. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi peneliti pada khususnya 

dan pembaca pada umumnya. 

 Akhirnya tak lupa peneliti sampaikan terima kasih kepada semua pihak 

yang telah membantu sepenuhnya dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga 

amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT. Amien. 


