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BAB V 

KESIMPULAN, SARAN DAN PENUTUP 

A. Kesimpulan 

         Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, bahwa ada 

perbedaan penggunaan metode peer lessons terhadap hasil belajar IPA 

terpadu materi pokok struktur permukaan bumi siswa kelas IX semester 

genap MTs Darul Ulum Demak, hal ini dapat dilihat dari analisis hipotesis 

dengan menggunakan uji t-test. Pada tahap akhir perhitungan diperoleh 

thitung  = 6,097 dan ttabel = 2,00 dengan taraf signifikansi α= 5%, dk = n1 + 

n2 – 2 = 30 + 21 - 2 = 49 dengan peluang = 1 - α =  1 - 0,05 = 0,95. 

Karena thitung > ttabel  maka, dapat disimpulkan bahwa thitung berada pada 

daerah penerimaan Ha atau didaerah penolakan Ho artinya adanya 

perbedaan diantara dua rata-rata. Dengan demikian dapat dinyatakan 

bahwa kelas eksperimen yang menggunakan metode Peer Lessons lebih 

baik dari pada kelas kontrol yang menggunakan metode ceramah. 

B. Saran-saran 

Dari kesimpulan penelitian yang dilakukan, ada beberapa saran 

yang ditujukan untuk pihak-pihak yang mempunyai kepentingan antara 

lain: 

1. Disarankan bagi para guru IPA untuk selalu melakukan perbaikan 

perbaikan dan peningkatan kualitas strategi atau metode 

pembelajaran. Hal ini dikarenakan metode  pembelajaran merupakan 

salah satu komponen penting yang menunjang hasil belajar peserta 

didik. Misalnya penggunaan metode peer lessons pada materi pokok 

struktur permukaan bumi, sehingga peserta didik selama proses 

pembelajaran tidak akan jenuh dan mudah untuk memahami materi 

yang diajarkan serta terlibat aktif dalam pembelajaran. 

2. Bagi para peneliti mendatang, disarankan untuk memeperhatikan apa 

yang menjadi keterbatasan dalam penelitian ini yaitu waktu dan materi. 

sehingga penelitian yang akan datang dapat terlaksana secara baik dan 

dapat menghasilkan sesuatu yang mampu dipertanggungjawabkan. 
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C. Penutup  

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, 

yang telah memberikan kekuatan, hidayah dan Taufik Nya sehingga 

penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh 

dari kesempurnaan sehingga penulis sangat mengaharapkan kritik dan 

saran bagi para pembaca untuk perbaikan selanjutnya. Dan penulis 

berharap apa yang menjadi kelemahan dalam penulisan skripsi ini dapat 

dijadikan pertimbangan dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan 

skripsi mendatang. Akhirnya, penulis berharap agar pelaksanaan penelitian 

dan penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang 

berkepentingan serta bagi para pembaca sekalian. Amin  

 


