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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Dari penelitian yang telah dilaksanakan dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Langkah-langkah pembelajaran Peer Tutoring (Tutor Sebaya) sebagai 

berikut: 

a. Guru membentuk 5 kelompok murid yang pandai tersebar ke seluruh 

kelompok, murid yang pandai bertindak sebagai Tutor Sebaya. 

b. Masing-masing kelompok mempelajari materi Harfu Jarr dengan di 

pandu murid yang pandai. 

c. Setiap kelompok melalui wakil menyampikan materi yang dipelajari. 

d. Guru memberikan klarifikasi seandainya ada pemahaman murid yang 

perlu diluruskan 

2. Pembelajaran Peer Tutoring (Tutor Sebaya) dapat meningkatkan prestasi 

belajar murid kelas VI MI Salafiyah Gapuro dari hasil sebelum 

pembelajaran Peer Tutoring (Tutor Sebaya) diketahui hasil nilai yang 

diperoleh murid rata-rata 6,8 sedangkan yang diperoleh setelah 

pelaksanaan Peer Tutoring (Tutor Sebaya) diketahui hasil belajar siklus I 

nilai rata-rata 7,4 dan siklus II nilai rata-rata 7,9. 

 

B. Saran-saran 

1. Bagi Penulis 

a. Mengingat pelaksanaan penelitian baru berjalan melalui 3 tahap yaitu 

pra siklus, siklus I dan siklus 2 maka peneliti lain diharapkan dapat 

melanjutkan untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. 

b. Pembelajaran Peer Tutoring (tutor sebaya) membutuhkan waktu yang 

cukup lama sehingga harus diperhatikan alokasi waktu agar berjalan 

sesuai dengan rencana. 
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2. Bagi guru dan madrasah 

a. Mengimplementasikan kegiatan pembelajaran sejenis dengan subyek 

dan obyek peneliti serta jenjang pendidikan yang berbeda. 

b. Melakukan penelitian yang lebih lama dan rentang waktu yang lebih 

lama dan tidak dibatasi oleh waktu sehingga akan diperoleh hasil yang 

lebih maksimal. 

c. Melaksanakan penelitian yang sama melalui pembelajaran yang sama 

pula akan tetapi materi yang berbeda. 

 

C. Kata Penutup 

Alhamdulillahirobbilalamin, puji syukur peneliti panjatkan kehadirat 

Allah SWT yang telah memberi nikmat berupa kesehatan kekuatan dan 

kemudahan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik semua 

tidak akan terjadi kecuali dengan izin dan pertolongan dari Allah SWT. 

Peneliti menyadari bahwa karya seerhana yang telah peneliti susun ini 

tidak terlepas dari segala kekurangan dan kesalahan. Hal ini disebabkan 

keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki meskipun 

demikian sangat berharap karya sederhana ini dapat bermanfaat. 

Kritik dan saran sangat peneliti harapkan demi kebaikan karya di 

masa mendatang. Semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat bagi peneliti 

khususnya dan pembaca umumnya. Amin. 


