
BAB V 

KESIMPULAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan pada proses pembelajaran 

matematika dengan menggnakan model pembelajaran Mathematics Project (MMP) 

berbantu Domat dapat disimpulkan bahwa: 1) Tidak ada pengaruh signifikan tentang 

penerapan model pebelajaran Mathematics Project (MMP) berbantu Domat terhadap minat 

belajar matematika pada siswa kelas eksperimen SMP Kristen Lentera Ambarawa. Telihat 

dari nilai signifikan 0,229>0,05 yang diartikan bahwa tidak terdapat perbedaan minat belajar 

matematika pada kelas kontrol dengan kelas eksperimen. Diperkuat dengan adanya rata-

rata minat belajar matematika siswa kelas eksperimen (49.6667) dan kelas kontrol (49.3462) 

yang seimbang, maka dapat disimpulkan minat belajar matematika siswa yang 

menggunakan penerapan model pembelajaran Mathematics Project (MMP) berbantu Domat 

sama dengan minat belajar matematika menggunakan pembelajaran konvensional. 2) Tidak 

Ada pengaruh signifikan tentang penerapan model pebelajaran Mathematics Project (MMP) 

berbantu Domat terhadap hasil belajar matematika pada siswa kelas eksperimen SMP 

Kristen Lentera Ambarawa. Terlihat dari nilai signifikan 0,453 > 0,05yang diartikan bahwa 

tidak terdapat perbedaan hasil belajar matematika pada kelas kontrol dengan kelas 

eksperimen. Diperkuat dengan adanya rata-rata minat belajar matematika siswa kelas 

eksperimen (80,0000) dan kelas kontrol (74.2308) yang berbeda, maka dapat disimpulkan 

hasil belajar matematika siswa yang menggunakan penerapan model pembelajaran 

Mathematics Project (MMP) berbantu Domat berbeda dengan minat belajar matematika 

menggunakan pembelajaran konvensional. Berdasarkan uji lanjut diperoleh hasil bahwa 

pengaruh model pembelajaran Mathematics Project (MMP) berbantu Domat pada minat 

belajar matematika sama dengan pembelajaran konvensional, tetapi pengaruh model 

pembelajaran Mathematics Project (MMP) berbantu Domat pada hasil belajar matematika 

lebih baik dengan pembelajaran konvensional. 

 

 

 

 

B. Saran  

1. Saran Teoritis 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan model pembelajaran 

Mathematics Project (MMP) berbantu permaianan Domat menghasilkan hasil belajar 

yang lebih baik daripada dengan pembelajaran konvensional terlihat dari rata-rata nilai 

siwa. Hal ini menunjukkan secara teoritis hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 

salah satu acuan untuk memilih model pembelajaran matematika yang sesuai dengan 

tujuan pembelajaran, materi pelajaran, sarana dan prasarana pembelajaran, dan 

karakteristik siswa. 

2. Saran Praktis 

a. Bagi Guru 

Pendekatan ini memberika pengaruh yang baik terhadap pembelajaran siswa  

walaupun tidak berpengaruh terhadap minat dan hasil belajar siswa.  Model 
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pembelajaran ini dapat digunakan sebagai salah satu alternatif pemilihan model 

pembelajaran sehingga dapat maningkatkan hasil belajar yang lebih baik lagi. 

b. Bagi Siswa 

Bagi siswa hendaknya menghargai siswayang lain dan guru ketika menjelaskan 

jawaban dan lebih bisa untuk mengendalikan kelas agar suasana kelas menjadi 

nyaman serta siswa hendaknya lebih aktif lagi dan antusias terhadap pembelajaran 

matematika agar hasil belajar matematika lebih menungkat. 

c. Bagi peneliti lain 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model pembelajaran Mathematics 

Project (MMP) berbantu permaianan Domat tidak berpengaruh terhadap  miant dan 

hasil belajar pada kelas kelas eksperimen di SMP Kristen Lentera Ambarawa. Maka 

penelitian tentang model pembelajaran Mathematics Project (MMP) berbantu 

permaiana Domat ini dapat diperbaiki lagi bagi penelitian selanjutnya. Misalnya 

model pembelajaran Mathematics Project (MMP) berbantu Domat diterapkan pada 

siswa Sekolah Dasar (SD) atau Sekolah Menengah Atas (SMA) dan dapat diterapkan 

pada materi lainnya atau mengganti dengan model pembel. 

 




