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BAB V 

KESIMPULAN, SARAN DAN PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian skripsi dengan judul “Efektivitas 

Penggunaan Model Pembelajaran Time Token Terhadap Hasil Belajar Peserta 

Didik Kelas VIII pada Materi Pokok Bahan Kimia di Rumah Tangga di MTs 

Uswatun Hasanah Mangkang”. Terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar 

peserta didik yang signifikan antara kelas kontrol yang menggunakan metode 

ceramah dan kelas eksperimen yang menggunakan model pembelajaran time 

token. Hal ini dapat dilihat dari hasil test yang telah dilakukan diperoleh rata-

rata hasil belajar kelompok eksperimen adalah 76.82 sedangkan pada  

kelompok kontrol adalah 67.09. Dari uji perbedaan rata-rata dengan 

menggunakan uji t-test dihasilkan thitung sebesar 3.94 dan ttabel sebesar 1.68 

dengan taraf signifikan 5%, berarti thitung > ttabel, berarti Ho ditolak. Maka dapat 

disimpulkan bahwa model pembelajaran time token lebih efektif daripada 

metode ceramah terhadap hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran IPA. 

 

B. Saran-saran 

Mengingat pentingnya model pembelajaran time token sebagai model 

pembelajaran yang dapat mempengaruhi efektivitas hasil belajar siswa, 

dengan ini penulis menyarankan beberapa hal yang berhubungan dengan 

masalah tersebut. 

1. Pelaksanaan model pembelajaran time token yang telah dilakukan dikelas 

VIII MTs. Uswatun Hasanah Mangkang agar terus dilaksanakan untuk 

mencapai suasana belajar yang menyenangkan dan bervariatif. 

2. Perlu diadakan penelitian lebih lanjut tentang model pembelajaran time 

token, tidak hanya pada materi pokok bahan kimia di rumah tangga dalam 

pelajaran IPA Terpadu untuk mengetahui efektivitas hasil belajar siswa 

baik aspek kognitif dan psikomotorik. 
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C. Penutup 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Semesta Alam yang 

tiada daya melainkan dari-Nya. Dari semua itu tiada kata yang yang patut 

penulis ucapkan, melainkan hanya bersyukur kepada Allah SWT karena hanya 

dengan rahmat-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Saran-saran 

yang penulis ungkapkan dalam skripsi ini diharapkan menjadi koreksi dan 

bahan pertimbangan bagi MTs. Uswatun Hasanah Mangkang. Semoga Skripsi 

ini memberikan suatu manfaat bagi penulis sendiri dan pembaca. 

 


