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KESIMPULAN. IMPLIKASI DAN SARAN-SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarlcan hasil pengujian hipotesis seperti telah dike!mukakan di alas 

pada bah IV ditarik beberapa kesimpulan dari basil penelitian di SMU Negeri 1 

Pangkalansusu. 

Pef'Ulma, terdapat perbedaan basil belajar matematika antam kclompok 

siswa yang diberi tes fonnatifbentuk eg& dengan kelootpok siswa yang diberi tes 

fonnatif bentuk pilihan ganda. Hasil belajar matematika siswa yang dJberikan tes 

fonnatif bentuk esai lebih tinggi daripada siswa yang diberi. tcs toonatif bcnluk 

pilihan ganda. 

Kedua, terdapat intl-Td.ksi antara pt..mbcri.a tcs 1onnatif &.':llgan sikap pada 

pdajaran matematika terbadap h&'il be1ajar rnatematika 

Ketiga, untuk. kelompok siswa yang betsikap positif JDda pelajar.nl 

matem-11ika, tidak terdapat perbedaan antara siswa yang diberikan tes furmatif 

bentuk esai dan siswa yang diberikan tes formatif bentuk pilihan ganda. 

Keempat., U:Otuk siswa ycmg bersikap negatif pada pelajamn matematika 

k:elompok sis\w yang diberikan tes fonnatif bentuk esai, basi] belajamya lebih 

tinggi daripada kelompok. siswa yang diber tes t'Ormatifbeotuk pil:ihan gaoda 
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R lmplikui 

Berdasark.an pembahasan basil penelitian dan kesimpuian di ata.CJ temyata 

tes fonnatif bentuk esai paling tepat diberikan kep1da k~lompok siswd yang 

bersikap negatif pada pelajamn matematika. karena Wituk siswa yang bersikap 

positif pada pelajamn matematika tidak terpengaruh dengan betrt:uk tes formatif 

Tercapsinya tujuan penelitian pendidikan pada wnunmya tergantung pada 

kualitas kaitan antam siswa yang belajar dan pengelola pendidikan da1am arti 

mnccmgan pelaksanaan proses kegiatan belajar mengajar, serta keberadaau staf 

pengajar yang berinteraksi dengan siswa. 

Hasil penelitian ini memberikan dampap pada pengeJolaan proses belajar 

mengajar dan siswa yang beJajar. Hasil yang ditemukan ~da penelitian ini 

dihampk.an. dapat merupakan sumbangan yang bergooa 1JillUk meuingk.atbm 

proses be]ajar menganar di SMU. khusnsnya pemberian res fonnatif yang dapat 

meningkatbn basil belajar matematika. 

1. Upaya Meneraplwa Strategi Pemberian Tes FormatifBeotuk Esai 

Hasil penelitian dan kesimpuJan, menunjuklam bahwa pemberian to.> 

fonnatif beotuk esai mengak.ibatkan basil belajar yang· lebih tinggi dibandiogkan 

pemberian tes fonnatif bentuk. pilihan ganda. 

Perlama, untuk meningkatk:an basil be1ajar matematika siS\W dan 

efektifuya proses be1ajar mengajar di tingkut Jrelas, perlu diupayakan dan 1eruji 

juga bah\W patingkatan basil bclajar matematika melalui pemberian tes fonnatif 

bemuk. esai lebih . efektif baik 1erntama mrtnk kelompok siswa yang belsikap 

negatif pada pelajaran matematika. 
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2. Upaya Untuk Meningkatkan Basil Belajar Matebladka Kaitannya 

dengan Sikap Pada Pelajaraa Matematik.a 

Pada penelitian ini Wl1uk siswa yang bersikap positif antara kelompok ~a 

yang diberi tes fonnatifbentuk esai dan kelompok siswa diberi tes formatifbentnk 

pilihan ganda tidak teruji. 

Bagi sis\w )1U1g bersikap negatif sangat tepat diberi res fonnatif bentuk 

esai. karena sisWcl dituntut uutuk bernalar, me:ningkatkan daya analis.is dan 

mengorganisir jawaban sendiri., sehiufgll siswa tennotivasi untuk belajar lebih 

giat dan lebih memahami pelajaran maternatika. Sehingga mengakibatkan hasil 

bela jar lebih tinggi dari pada sis\W yang diberi tes formatifbentulc pilihan ganda 

3. Upaya Meningkatkan Pengetahuan, Keterampilan dan Kioerja Gum 

sebagai Unsar Utama dalam Pelaksaoaan Tes Formatif Bentuk Eaai. 

Pertama, pada setiap achir pelajaran diberikan tes formatifbentuk esai. 

Kedua. dihampkan guru meugkonstruksi tes esai yang standar, k.arena tes furmatif 

bentuk esai yang standar dihampkan mempen~ basil belajar. 
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C Sam-Saran 

Berdasarkan kesimpulan-kesiulan serta. implikasi tersebut diatas, da~t 

dikemukakan saran-samn sebagai berikut : 

Pertama, pada pembelajamn matematika guru disarankan untuk 

meuggunakan tes formatif beutuk esai terutama bagi siswa yang mempwyui sikap 

.negatif pada pelajaran marematik:a. 

Ldua. Kepala Sekolab perlu m!Dgembangbn tes fonnatif bentuk: e8ai 

pada bidang studi lain yang hampir sama deugan matematika, untuk membantn 

siswa me:ningbtkan prestasinya. 

Ketiga, glDll disarankan meningkatkan pengetahuan tentang konstn.J.ksi tes 

fOJJD8tifbentulc esai dan pembaian skor tes. 

KR.empat, siswa perlu meningkatkan kemampuan dan keterampilan 

menyelesailam soal-soal yang berasal dari tes fonnati( dan bul-u materi yang 

relevan dengan bahan kajian yang sedang dipelajari. 

Kelima, siswa sangat penting mening:katkan lmbungan dengan gum, ternan 

sekelas melalui diskusi, me1a1rukan dialog serta tanya jawab tentang matai sool

soal tes formatif bentuk esai yang dimsakan sulit 

Keenam, mengingat bahwa tes t'Ormatif bentuk esai saugat efektif temtama 

untuk .kelompok siswa yang bersikap negatif rnaka tes untulc esai perlu dii1rut 

sertabn bersama-sama deogan bentuk soal lainnya dalam penyelenggaman tes 

psatasi be1ajar seperti tes ~ UAD dan UANbegi siswa SMU. 

Ketujuh, mudah-tiDlllaban ada peoeli1ian yang tertarik untuk. meog;d1kan 

penelitian lebih lanjut. 
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