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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, simpulan dalam penelitian 

ini sebagai berikut: 

1. Ada hubungan yang positif signifikan antara minat belajar dengan hasil 

belajar matematika siswa kelas X TGB-A SMK Negeri 2 Salatiga, dengan nilai 

korelasi sebesar 0.375 dan nilai signifikan sebesar 0.019 (p < 0.05). Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin tinggi minat belajar, maka semakin tinggi 

pula hasil belajar matematika siswa. 

2. Tidak ada hubungan yang positif signifikan antara gaya belajar dengan hasil 

belajar matematika siswa kelas X TGB-A SMK Negeri 2 Salatiga. Nilai 

koefisien korelasi antara gaya belajar diverger dengan hasil belajar 

matematika sebesar 0.401, dengan nilai signifikan sebesar 0.087 (p > 0.05). 

Nilai koefisien korelasi antara gaya belajar assimilator dengan hasil belajar 

matematika sebesar 0.558, dengan nilai signifikan sebesar 0.164 (p > 0.05). 

Nilai koefisien korelasi antara gaya belajar converger dengan hasil belajar 

matematika sebesar 0.971, dengan nilai signifikan sebesar 0.077 (p > 0.05). 

Nilai koefisien korelasi antara gaya belajar accomadator dengan hasil 

belajar matematika sebesar 0.050, dengan nilai signifikan sebesar 0.445 (p 

> 0.05). Hal ini menunjukkan siswa yang memiliki kecenderungan tipe gaya 

belajar tertentu (diverger, assimilator,converger, atau accomodator) tidak 

berhubungan secara langsung atau tidak mempengaruhi secara langsung 

terhadap hasil belajarnya.  

3. Tidak ada hubungan yang positif signifikan antara minat belajar dan gaya 

belajar (diverger dan assimilator) dengan hasil belajar matematika siswa 

kelas X TGB-A SMK Negeri 2 Salatiga. Nilai koefisien korelasi antara minat 

belajar dan gaya belajar diverger dengan hasil belajar matematika sebesar 

0.535, dengan nilai signifikan sebesar 0.186 (p > 0.05). Nilai koefisien 

korelasi antara minat belajar dan gaya belajar assimilator dengan hasil 

belajar matematika sebesar 0.694, dengan nilai signifikan sebesar 0.519 (p 

> 0.05). Hal ini menunjukkan siswa yang memiliki minat belajar tinggi dan 

memiliki kecenderungan tipe gaya belajar (diverger dan assimilator), tidak 

berhubungan secara langsung atau tidak mempengaruhi secara langsung 

terhadap hasil belajarnya. Ada hubungan yang positif signifikan antara 

minat belajar dan gaya belajar (converger dan accomodator) dengan hasil 

belajar matematika siswa kelas X TGB-A SMK Negeri 2 Salatiga. Nilai 
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koefisien korelasi antara minat belajar dan gaya belajar converger dengan 

hasil belajar matematika sebesar 1.000, dengan signifikan sebesar 0.00 (p < 

0.05). Nilai koefisien korelasi antara minat belajar dan gaya belajar 

accomodator dengan hasil belajar matematika sebesar 0.816, dengan nilai 

signifikan sebesar 0.022 (p < 0.05). Hal ini menunjukkan siswa yang 

memiliki minat belajar tinggi dan memiliki kecenderungan tipe gaya belajar 

(converger  dan accomodator), berhubungan secara langsung atau tidak 

mempengaruhi secara langsung terhadap hasil belajarnya. 

 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang diajukan dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagi Siswa 

a. Berdasarkan hasil penelitian ini adanya hubungan yang positif signifikan 

antara minat belajar dengan hasil belajar matematika, agar siswa dapat 

lebih memiliki ketertarikan dalam proses pembelajaran dan minat untuk 

belajar sehingga dapat mengoptimalkan hasil belajar matematika yang 

diinginkan.  

b. Berdasarkan hasil penelitian ini meskipun tidak ada hubungan yang 

positif signifikan antara gaya belajar dengan hasil belajar matematika, 

agar siswa dapat menerapkan gaya belajarnya dalam kenyamanan pada 

saat kegiatan belajar mengajar sehingga akan sangat berguna untuk 

pencapaian hasil belajar matematika yang diinginkan. 

2. Bagi Guru 

Berdasarkan hasil penelitian ini, agar  guru lebih memahami, 

mengetahui dan memperhatikan minat belajar dan gaya belajar siswa 

sebelum melakukan kegiatan belajar mengajar, serta agar guru dapat 

memilih dan menerapkan strategi pembelajaran yang dapat disesesuaikan 

dengan kebutuhan siswa. 

3. Bagi Peneliti lain 

Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk penelitian tentang minat 

belajar dan gaya belajar, diharapkan dapat menambah atau memperluas 

ruang lingkup penelitian dengan menggunakan variabel-variabel lain yang 

mungkin memiliki hubungan terhadap variabel minat belajar, gaya belajar 

maupun hasil belajar matematika. Misalnya motivasi belajar, ketekunan, 

dan sikap dalam belajar. 

 

 




