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BAB V 

SIMPULAN, SARAN DAN PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian skripsi dengan judul, “Studi Komparasi 

Hasil Belajar Pada Materi Minyak Bumi Antara Peserta Didik Yang Diajar 

Dengan Model Pembelajaran  NHT dan TPS di kelas  X MA Futuhiyyah 2 

Mranggen tahun ajaran 2009/2010”,  ada perbedaan rata-rata hasil belajar 

kimia pada materi minyak bumi antara peserta didik yang pembelajarannya 

menggunakan model NHT adalah sebesar 65,086 sedang rata-rata hasil  

belajar peserta didik yang model pembelajarannya menggunakan model TPS 

adalah sebesar 72,366. Dari uji perbedaan rata-rata dengan menggunakan uji 

t-test dihasilkan thitung sebesar 2,989 dan ttabel sebesar  1,99 taraf signifikan 

5%, maka thitung > ttabel . Model pembelajaran TPS lebih baik dari pada model 

pembelajaran NHT,  jika diterapkan pada materi minyak bumi alternatif untuk 

menumbuhkan motivasi belajar dalam meningkatkan hasil belajar peserta 

didik kelas X MA Futuhiyyah 2 Mranggen. 

B. Saran-saran 

Berdasarkan hasil penelitian, ada  beberapa saran yang dapat 

dikemukakan berhubungan dengan model pembelajaran TPS: 

1. Dalam proses belajar mengajar guru  hendaknya mampu membuat peserta 

didik menjadi lebih aktif, antara lain dengan menerapkan metode 

pembelajaran TPS dalam pembelajaran kimia untuk meningkatkan hasil 

belajar peserta didik. 

2. Perlu diadakan penelitian lebih mendalam tidak hanya hasil belajar, namun 

disarankan dapat meneliti variabel lain seperti motivasi berprestasi dan 

aktivasi peserta didik dari masing-masing model pembelajaran  

3. Guru juga dapat menerapkan model pembelajaran TPS untuk materi pokok 

yang lain  
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C. Penutup  

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan kesehatan, kemudahan dan kekuatan sehingga penulis dapat 

menyelasaikan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan 

dalam penulisan skripsi ini, maka dari itu sumbangan saran kritik yang 

sifatnya membangun dan positif sangat penulis harapkan. 

Kepada semua pihak yang membantu memberikan dukungan, 

sumbangsih pemikiran demi terselesainya pembuatan skripsi ini terima kasih 

yang tak terhimgga  teriring Doa semoga Allah menerima amal kebaikannya 

dan membalas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Semoga skripsi ini 

membawa manfaat bagi penulis dan para pembaca.  

 

 

 


