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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan temuan dan analisis hasil penelitian yang telah dilakukan, 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Secara keseluruhan pembelajaran Problem Based Learning (PBL) mampu 

meningkatkan hasil belajar Matematika peserta didik dengan besar pengaruh 

(effect size) 0.88. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran Problem 

Based Learning (PBL) memberikan pengaruh yang lebih efektif dan model 

pembelajaran Problem Based Learning (PBL) layak digunakan dalam 

pembelajaran Matematika. Model pembelajaran Problem Based Learning 

(PBL) merupakan alternatif pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar 

Matematika.  

2. Besar pengaruh pada penerapan pembelajaran Problem Based Learning (PBL) 

berdasarkan jenjang pendidikan mampu meningkatkan hasil belajar peserta 

didik baik tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) maupun Sekolah 

Menengah Atas (SMA) dengan kategori effect size besar, masing-masing 

diperoleh 0.91 dan 0.52. 

3. Besar pengaruh pembelajaran Problem Based Learning (PBL) berdasarkan 

wilayah diperolah effect size 0.461 di daerah Kendari, 0.75 daerah Muna, 0.38 

daerah Bombana 0,64 dan di daerah Kolaka sebesar 1,44. Hal ini berarti 

pembelajaran Problem Based Learning di Indonesia mampu meningkatkan 
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hasil belajar peserta didik dengan Daerah Kendari unggul memperoleh effect 

size paling tinggi. 

4. Besar pengaruh pembelajaran Problem Based Learning (PBL) berdasarkan 

variable terikat diperolah effect size sebesar 0.96 untuk Pemecahan Masalah, 

0,52 untuk Hasil Belajar, 0,57 untuk Koneksi matematis dan 2,85 untuk 

Kemampuan Berpikir Kritis. Sehingga pada model pembejaran ini dinilai 

efektif untuk meningkatkan hasil belajar pada pembelajaran Matematika. 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Pada penyusunan hasil penelitian perlu disebutkan keterbatasan pada saat 

proses penelitian dilaksakan yaitu: 

1. Pengambilan sampel data pada penelitian ini hanya sebatas di wilayah Sulawesi 

Tenggara saja. Karena memperhitungkan bahaya dan keselamatan pada masa 

pandemi Covid-19. 

2. Rujukan untuk pengambilan data untuk jenis skripsi hanya di ambil di dua 

Perguruan Tinggi di Sulawesi Tenggara yaitu Universitas Haluoleo (UHO) dan 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari. 

3. Penelitian-penelitian yang diambil untuk dianalisis sebagian besar adalah 

penelitian bersifat eksperimen, di mana jenis penelitian ini tidak melibatkan 

peneliti secara langsung di lapangan hanya mengambil data sekunder dari data 

penelitian sehingga tidak dapat mengontrol semua variabel asing dengan 

kemungkinan lain untuk ikut mempengaruhi perlakuan dalam penelitian. 



 

61 
 
 

4. Sampel penelitian terdahulu yaitu artikel publikasi ilmiah pembelajaran 

Problem Based Learning (PBL) Matematika memiliki keterbatasan dalam 

kelengkapan data statistik. 

5. Dalam penelitian ini, penelitian-penelitian (artikel ilmiah) yang dapat dianalisis 

hanya beberapa saja dari sekian banyak artikel yang ditemukan. 

6. Sampel artikel wilayah daerah Bombana dan Kolaka menjadi keterbatasan 

dalam penelitian ini yaitu hanya satu jumlah effect size yang ditemukan 

berdasarkan kriteria.  

7. Untuk sampel data tunggal tidak termasuk dalam kategori besar. 

8. Data tidak terfokus pada materi pembelajaran Matematika karena penelitian ini 

hanya mau melihat keakuratan data berdasarkan kategori yang telah ditentukan. 

5.3 Saran 

Setelah dilakukan analisis oleh peneliti dengan proses penelitian meta-

analisis, peneliti menyampaikan saran untuk perabaikan dimasa yang akan datang  

sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti, seorang peneliti agar lebih detail lagi dalam mencantumkan 

kelengkapan data penelitian untuk artikel ilmiah baik metode, data sampel 

maupun data hasil penelitian. 

2. Memperbanyak dalam mencari sampel data penelitian, guna mendapatkan hasil 

analisis dengan kriteria besaran pengaruh yang sesuai. 

3. Diharapkan untuk batasan masalah yang diberikan agar dapat disesuaikan 

dengan kebutuhan penelitian. 
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4. Mempertimbangkan jika terdapat data yang outlier untuk menghidari hasil 

analisis yang tidak tepat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


