
BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

  Berdasarkan pembahasan bab sebelumnya tentang pengaruh penerapan model 

discovery terhadap hasil belajar mata pelajaran Matematika materi Lingkaran di 

Madrasah Ibtidaiyah Nurul Qomar Palembang dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Penerapan model discovery pada mata pelajaran Matematika materi 

Lingkaran, dimana dalam menerapkan model discovery dalam proses 

pembelajaran dapat memudahkan siswa dalam menemukan konsep dalam 

proses pembelajaran yang dilakukan dikelas 

2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat berbedan mean pre-test dan 

post-test, yaitu siswa sebelum dan sesudah diberi perlakuan menggunakan 

model discovery. Hasil belajar siswa pada mata pelajaran Matematika materi 

Lingkaran kelas VI di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Qomar Palembang 

sebelum menggunakan model discovery, menunjukkan persentase yang 

rendah sedangkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Matematika materi 

Lingkaran kelas VI di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Qomar Palembang 

sesudah menerapkan model discoverymenunjukkan persentase yang lebih 

tinggi, dengan begitu terbukti bahwa hasil belajar siswa dengan 

menggunakan model pembelajaran discovery ini mengalami peningkatan. 

3. Pengaruh penerapan model discovery terhadap hasil belajar siswa 

mempunyai pengaruh yang signifikan, hal ini dapat dilihat dari hasil antara 



skor tes hasil belajar sebelum dan sesudah menerapkan model discovery hal 

ini dapat dilihat dari hasil belajar maka di peroleh harga kritik pada taraf 

signifikan tt 5% = 2,06 sedangkan pada taraf signifikasi tt 1% = 2,80. Dengan 

demikian to = 15,86 adalah jauh lebih besar dari pada tt, dengan demikian 

hipotesis nihil ditolak. Maka dari itu hasil penelitian lapangan hipotesis nihil 

(HO) ditolak. Oleh sebab itu terdapat pengaruh yang signifikan diantara 

kedua variabel yang peneliti selidiki, bahwa terdapat perbedaan yang 

signifikan. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang ada, maka peneliti mengajukan saran sebagai 

berikut: 

1. Bagi pendidik, disarankan untuk menggunakan model yang lebih bervariasis 

lagi, salah satunya adalah model discovery ini sehingga hasil belajar siswa 

kelas VI dapat lebih ditingkatkan lagi. 

2. Kepada pendidik khususnya pada mata pelajaran Matematika agar lebih 

memahami dan menyadari penggunaan model discovery, serta 

melaksanakannya dalam proses pembelajaran diharapkan mampu 

meningkatkan hasil belajar pada siswa, karena hasil dapat dicapai melalui 

proses pembelajaran yang sistematis, dan hendaknya juga guru memberikan 

pembelajran yang efektif dan efisien serta hadirkan mereka dalam setiap 

do’a agar kegiatan belajar mengajar mendapat keberkahan dunia akhirat. 



3. Kepada siswa-siswi Madrasah Ibtidaiyah Nurul Qomar Palembang di 

harapkan dapat berpartisipasi dan berperan aktif dalam proses pembelajaran 

agar terjadi interaksi yang positif antara guru dan siswa. 

4. Kepada peneliti selanjutnya, sebaiknya melakukan penelitian tentang 

penggunaan model discovery untuk materi lain yang sesuai, selain itu juga 

dapat melakukan penelitian pada hasil belajar bidang afektif maupun 

psikomotor.  

 


