
 

 

 

 

 

 

 

 

V.  SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

Berdasarkan hasil analisis dan hasil pengujian hipotesis didapat simpulan dan 

saran sebagai berikut. 

 

5.1   Simpulan 

 

Simpulan dari hasil analisis dan hasil pengujian dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut.  

1. Ada perbedaan hasil belajar ekonomi antarmetode pembelajaran (problem 

solving dan diskusi) dan motivasi belajar siswa (tinggi dan rendah) secara 

bersama-sama, di mana metode problem solving dan diskusi sama-sama 

diberikan pada kelompok motivasi tinggi dan rendah. Hasil pembelajaran 

dengan metode problem solving menunjukkan hasil yang lebih tinggi, 

sehingga membuat siswa dapat belajar memecahkan masalah dan berusaha 

untuk mengeluarkan pendapat, sementara diskusi dapat membina siswa 

bermusyawarah untuk mufakat dalam memcahkan suatu masalah. 

2. Tidak ada perbedaan hasil belajar ekonomi antara pembelajaran dengan 

menggunakan metode problem solving dan pembelajaran dengan 

menggunakan metode diskusi. Dengan metode problem solving dapat 

meningkatkan partisipasi siswa dalam menerima pelajaran, sedangkan dengan 

metode diskusi dapat mengembangkan keterampilan bertanya, kedua metode 
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tersebut sama-sama bertujuan untuk memecahkan masalah, sehingga 

dinyatakan tidak ada perbedaan.  

3. Ada perbedaan hasil belajar ekonomi antara siswa yang tingkat motivasinya 

tinggi dan motivasinya rendah. Pembelajaran dengan menekankan pada 

motivasi belajar siswa dapat memberikan kontribusi baik bagi proses 

pembelajaran, namun tidak semua siswa memiliki motivasi yang sama, ada 

yang motivasi tinggi dan ada yang rendah, sehingga hasil penelitian ini 

menyatakan tidak ada perbedaan motivasi tinggi dan rendah. 

4. Tidak terdapat interaksi yang signifikan antarmetode pembelajaran (problem 

solving dan diskusi) dan motivasi belajar siswa (tinggi dan rendah). Hal ini 

terjadi karena varian yang ditimbulkan oleh interaksi sungguh‐sungguh tidak 

terjadi dan tidak adanya pengaruh pada satu tingkat eksperimen, sehingga 

menyebabkan tidak ada interaksi di antara keduanya. 

5. Metode problem solving lebih efektif digunakan dalam melaksanakan proses 

pembelajaran ekonomi daripada metode diskusi. Hal ini dilihat dari hasil 

belajar setelah diberi perlakuan, menunjukkan bahwa di kelas eksperimen 

yang diajar dengan metode problem solving hasil belajarnya lebih tinggi 

dibandingkan yang diajar dengan metode diskusi. 

 

5.2   Saran 

 

Berdasarkan simpulan di atas, maka diajukan saran-saran sebagai berikut.  

1. Hendaknya ketika proses pembelajaran berlangsung guru berupaya agar siswa 

dapat berinteraksi dengan teman dan guru, sehingga dapat meningkatkan 

wawasan dan hasil belajar siswa. 
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2. Peneliti berharap kepada guru-guru agar mempelajari berbagai macam metode 

pembelajaran, kemudian metode pembelajaran tersebut diterapkan di kelas 

sebagai alternatif pembelajaran, karena menerapankan satu metode  

pembelajaran yang sama secara terus-menerus akan membuat siswa jenuh.  

3. Hendaknya guru menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan 

materi pelajaran, karena dapat memacu siswa untuk lebih berani 

mengemukakan pendapat sehingga hasil belajarnya dapat meningkat. 

4. Siswa yang memiliki motivasi belajar rendah hendaknya selalu diperhatikan 

dan diberi perlakuan yang berbeda, serta harus selalu dimotivasi dan diberi tips 

mudah dalam memahami materi pelajaran. 

5. Peneliti berharap kepada guru ekonomi yang akan melaksanakan pembelajaran 

hendaknya menggunakan metode problem solving, karena terbukti lebih efektif 

dalam meningkatkan hasil belajar ekonomi siswa. 

6. Hendaknya bagi siswa yang memiliki motivasi belajar lebih tinggi dari siswa 

yang lain .maumembantu siswa yang motivasinya masih rendah. 

7. Hendaknya seluruh siswa dapat Secara aktif dalam melakukan diskusi agar 

suasana diskusi menjadi hidup dan  pada akhirnya siswa mampu memahami 

dan menyerap materi yang sedang dipelajari dengan baik. 

 


