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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat dibuat kesimpulan 

bahwa terdapat perbedaan hasil belajar matematika antara siswa kelas VII SMP 

Masehi Temanggung yang menggunakan dan tidak menggunakan metode Six Steps 

To Effective Homework pada Tahun Ajaran 2012/2013, dibuktikan dengan nilai 

signifikan uji banding dua sampel sebesar 0,023 < 0,05. Perbedaan hasil belajar 

matematika siswa juga ditunjukkan dengan rata-rata hasil belajar kelas eksperimen 

sebesar 74,66 dan rata-rata hasil belajar kelas kontrol sebesar 64,81. Hasil belajar 

matematika siswa yang diberi pekerjaan rumah (PR) Six Steps To Effective Homework 

lebih tinggi dari pada yang tidak diberi pekerjaan rumah (PR) Six Steps To Effective 

Homework, atau dengan kata lain Six Steps To Effective Homework berpengaruh pada 

hasil belajar matematika siswa kelas VII SMP Masehi Temanggung. 

 

B. Saran  

1. Bagi Guru 

Guru pada saat memberikan pekerjaan rumah sebaiknya memperkirakan 

waktu penyelesaian pekerjaan rumah yang akan diberikan. Pekerjaan rumah 

hendaknya tidak diberikan pada akhir pembelajaran saat semua siswa sibuk 

berkemas-kemas untuk pulang, hal ini bertujuan agar siswa dapat lebih 

memahami apa yang akan siswa lakukan pada pekerjaan rumah tersebut. 

Penilaian pada pekerjaan rumah yang dikumpulkan siswa bukan semata-mata 

angka yang digunakan siswa untuk mengetahui seberapa tinggi nilainya dibanding 

yang lain dan angka yang guru untuk mengetahui siapa saja yang harus dihukum. 

Hendaknya pekerjaan rumah dijadikan sarana umpan balik untuk membimbing 

siswa pada penyelesaian yang tepat untuk suatu permasalahan. 

 

2. Bagi Siswa 

Siswa hendaknya dapat mengikuti pembelajaran matematika dengan baik. 

Siswa hendaknya menyelesaikan apa yang sudah menjadi tugas dan 

kewajibannya sebagai pelajar. Pekerjaan rumah bukan suatu hukuman, tetapi 

pekerjaan rumah dapat membantu siswa dalam belajar. Pekerjaan rumah adalah 

tugas dari sekolah yang dikerjakan di rumah, bukan di sekolah. Oleh karena itu, 

siswa sebaiknya lebih disiplin dalam menyelesaikan tugasnya sesuai dengan 

instruksi. 
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3. Bagi Orangtua 

Orangtua hendaknya memahami apa yang dibutuhkan seorang siswa untuk 

keberhasilan mencapai tujuan akademiknya. PR yang diberikan oleh guru 

hendaknya menjadi sarana orangtua untuk semakin mendekatkan diri atau 

mempererat hubungan komunikasi antara anak dengan orangtua.  

 

4. Bagi Sekolah 

Sekolah hendaknya mempunyai standar khusus dalam pemberian PR 

kepada siswa, mempunyai peraturan khusus tentang pemberian PR.  


