
  

BAB V 

SIMPULAN DAN PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasakan dari tujuan serta hasil penelitian dalam skripsi ini maka 

dapat disimpulkan bahwa : 

1. Implementasi metode STAD berbasis CTL dan religi pada materi pokok 

hidrokarbon di MA Ma’arif Borobudur dilaksanakan dengan tiga siklus 

pembelajaran. 

2. Penerapan metode STAD berbasis CTL dan religi pada materi pokok 

hidrokarbon dapat meningkatkan hasil belajar kimia siswa kelas X MA 

Ma’arif Borobudur. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil penelitian pada 

siklus I banyaknya siswa yang telah mencapai ketuntasan 17 siswa 

dengan  nilai rata-rata siswa sebesar 51,85 dan prosentase ketuntasan 

siswa  sebesar 62,96%. Sedangkan hasil tes siswa pada siklus II  

mengalami peningkatan. Siswa yang mencapai ketuntasan sebanyak 23 

siswa dengan nilai rata-rata kelas sebesar 65,77 dan prosentase ketuntasan 

85,18.%. Pada Siklus I dan II ketuntasan yang diperoleh dianggap belum 

maksimal meskipun telah mencapai ketuntasan klasikal, sehingga 

dilakukan siklus III. Pada siklus III  hampir seluruh siswa mengalami 

tuntas belajar dengan nilai rata-rata kelas sebesar 76,95 dan prosentase 

ketuntasann sebesar 95%. 

 

B. Saran  

Sebagai akhir dari penulisan skripsi ini, dengan mendasarkan pada 

penelitian tindakan kelas yang peneliti lakukan, maka peneliti ingin 

memberikan saran yang mungkin dapat menjadi bahan masukan antara lain 

sebagai berikut: 

1. Metode STAD berbasis CTL dan religi dalam pembelajaran kimia perlu 

dilakukan, terutama oleh pengajar karena dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa pada materi ajar. 
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2. Guru atau peneliti yang ingin menerapkan metode STAD berbasis CTL 

dan religi hendaknya mempersiapkan secara matang materi yang akan 

disampaikan dan mampu mengelola kelas sehingga memperoleh hasil 

yang maksimal. 

3. Hendaknya metode STAD berbasis CTL dan religi dapat diterapkan 

dalam setiap pembelajaran yang sesuai, karena selain dapat meningkatkan 

hasil belajar, siswa juga akan mendapatkan variasi pembelajaran sehingga 

pembelajaran dapat lebih bermakna. 

 

C. Penutup 

Syukur alhamdulillah dengan rahmat dan hidayah Allah SWT penulis 

dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari dalam penulisan dan 

pembahasan skripsi ini masih banyak kekurangan. Hal ini dikarenakan 

keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki. Karenanya 

penulis mengharapkan kritik dan saran untuk sempurnanya skripsi ini. 

Akhirnya penulis memanjatkan doa kepada Allah SWT, semoga 

penelitian yang telah dilakukan dapat bermanfaat dan mendapat ridho-Nya.  

Amin.  

 
 
 
 


