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BAB V 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Ada perbedaan rata-rata nilai hasil belajar siswa yang menggunakan model 

pembelajaran Problem Based Learningberbantuan Funny Worksheet, 

Guided Discovery berbantuan Funny Worksheet dan model 

pembebelajarankonvensional.Haliniditunjukkanpadauji hipotesis 1 bahwa 

𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙,yaitu13,17 > 3,10. 

2. Hasil belajar siswa yang menggunakan model pembelajaran Problem Based 

Learningberbantuan Funny Worksheetlebih baik daripada siswa yang 

mendapat perlakuan model pembelajaran konvesional.Hal ini dapat di 

tunjukan pula pada uji hipotesis 2 bahwa𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙(27,2256 >

3,10). 

3. Hasil belajar siswa yang menggunakan model pembelajaran Guided 

Discovery berbantuan Funny Worksheetlebih baik daripada siswa yang 

mendapat perlakuan model pembelajarankonvesional.Hal ini dapat di 

tunjukan pula pada uji hipotesis 3 bahwa𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙(14,6844 >

3,10). 

4. Tidak ada perbedaan hasil belajar siswa yang menggunakan model 

pembelajaran Problem Based Learningberbantuan Funny Worksheetdengan 

model pembelajaran Guided Discovery berbantuan Funny Worksheet.Hal ini 

dapat di tunjukan pula pada uji hipotesis 4 bahwa𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 <

𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙(1,9204 < 3,10). 

5. Ada pengaruh positif antara keaktifan belajar terhadap hasil belajar siswa 

yang mendapat perlakuan model pembelajaran Problem Based 

Learningberbantuan Funny Worksheet.Hal ini dapat di tunjukan pula pada 

uji hipotesis 5 bahwa koefisien determinasi dari regresi bernilai positif yaitu  
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0,8947. 

6. Ada pengaruh positif antara keaktifan belajar terhadap hasil belajar siswa yang 

menggunakan model pembelajaran Guided Discovery berbantuan Funny Worksheet.Hal 

ini dapat di tunjukan pula pada uji hipotesis 6 bahwa koefisien determinasi dari regresi 

bernilai positif yaitu 0,9794. 

 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka saran yang sekiranya dapat 

diberikan peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Diharapkan model pembelajaran Problem Based Learningdan Guided 

Discoverydilengkapi Funny Worksheet dapat digunakan sebagai salah satu alternatif 

dalam pembelajaran matematika khususnya pada materi kubus dan balok karena dapat 

meningkatkan hasil belajar matematika siswa yang lebih baik dibandingkan pada model 

pembelajarankonvensional. 

2. Guru disarankan menggunakan media pembelajaran yang bervariasi agar siswa lebih 

aktif dan tidak mudah bosan dalam kegiatan pembelajaran serta memilih model 

pembelajaran yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan. 

3. Perlu dikembangkan penelitian ini lebih lanjut dengan menerapkan pada pokok bahasan 

yangberbeda. 

 

 


