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BAB V 
PENUTUP 

 
A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa 
tidak ada perbedaan gaya belajar yang signifikan antara laki-laki dan perempuan 
dalam belajar matematika di SDN 1 Selodoko Kecamatan Ampel Kabupaten 
Boyolali, didasari hasil perhitungan menggunakan uji proporsi diketahui bahwa X2 
hitung > X2 tabel (0,809 > 5,99), maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima. 
Berdasarkan hasil penelitian juga diketahui bahwa gaya belajar yang paling 
dominan untuk Siswa SDN 1 Selodoko adalah gaya belajar visual, yang mencapai 
59,83% siswa. 

 
B. Saran 

1. Implikasi Terapan 
Hasil penelitian ini berhasil membuktikan bahwa tidak ada perbedaan gaya 

belajar yang signifikan antara laki-laki dengan perempuan, maka penelitian ini 
dapat digunakan untuk memberikan masukan kepada: 
a. Kepala Sekolah 

Kepala Sekolah selaku pimpinan di sekolah diharapkan mendukung 
kegiatan pembelajaran matematika dengan model pembelajaran yang 
bervariatif yang sesuai dengan gaya belajar siswanya, agar siswa mempunyai 
kemampuan, kecakapan dan keahlian dalam bidang matematika serta 
menjadikan mutu belajar dan nilai siswa yang semakin meningkat. 

 
b. Bagi Guru 

Guru diharapkan dapat memahami setiap karakteristik gaya belajar 
setiap siswa yang berbeda-beda dan menggunakan model pembelajaran 
yang lebih bervariasi. Setelah diperoleh hasil tidak ada perbedaan gaya 
belajar antara laki-laki dan perempuan, Guru diharapkan tidak membeda-
bedakan dalam penyampaian materi pelajaran terhadap siswa laki-laki dan 
siswa perempian. Guru juga harus menggunakan strategi dan media yang 
sesuai dengan perkembangan siswa sehingga tujuan pembelajaran dapat 
tercapai dengan baik.  
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c. Bagi para siswa 
Siswa diharapkan mampu mengenali gaya belajarnya masing-masing 

sehingga akan mempermudah untuk siswa itu dapat menyerap suatu 
informasi atau pengetahuan dengan cara belajar yang sesuai dengan gaya 
belajarnya. Siswa juga diharapkan lebih bersemangat dalam belajarnya 
sehingga nilai atau prestasi siswa lebih meningkat khususnya dalam 
pelajaran matematika. 

 
2. Implikasi Penelitian Lanjutan 

Penelitian memberikan hasil yaitu tidak ada perbedaan gaya belajar yang 
signifikan antara laki-laki dengan perempuan. Penelitian ini hanya 
menggunakan gaya belajar model Deporter. Diharapkan ada penelitian 
selanjutnya yang meneliti dengan menggunakan model gaya belajar yang 
lainnya seperti halnya gaya belajar model Kolb, hal ini akan memperkuat dan 
melengkapi penelitian ini. 

 


