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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari data diperoleh bahwa rata-rata hasil belajar 

pembelajaran tematik peserta didik pada subtema bermain di 

lingkungan rumah dengan menggunakan model integrated adalah 

76,75. Rata-rata hasil belajar pembelajaran tematik peserta didik 

pada subtema bermain di lingkungan rumah dengan menggunakan 

pengajaran konvensional adalah 64,75. Dengan dk = 20 + 20 – 2 = 

38 dan taraf nyata 5% makadiperoleh ttabel = 1,73. Dari hasil 

perhitungan t-test t hitung = 2,74. karena t hitung > t tabel, maka hal ini 

menunjukkan rata-rata hasil belajar peserta didik yang diajar 

dengan menggunakan model Integrated dibandingkan dengan 

rata-rata hasil belajar peserta didik yang diajar dengan 

menggunakan pembelajaran konvensional terdapat perbedaan 

yang signifikan. 

 Jadi, dapat disimpulkan bahwa penggunaan model 

Integrated dapat meningkatkan hasil belajar kognitif siswa pada 

pembelajaran tematik subtema bermain di lingkungan rumah di 

kelas II MI NU 70 Miftakhul Athfal Jungsemi Kendal. 

B. Saran  

Mengingat pentingnya inovasi untuk meningkatkan mutu 

pendidikan dalam suatu pembelajaran. Saran yang dapat penulis 

sumbangkan sehubungan dengan hasil penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 
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1. Guru hendaknya menerapkan Model Integrated pada subtema 

bermain di lingkungan rumah atau subtema yang lain di kelas 

II MI NU 70 Miftakhul Athfal Jungsemi Kendal.  

2. Model Pembelajaran integrated dapat dijadikan alternatif  

model  pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materi 

dan kemampuan peserta didik. 

3. Peserta didik hendaknya berlatih untuk bersikap aktif dan 

bekerja sama dengan peserta didik yang lain.  

4. Perlu adanya penelitian lebih lanjut dengan waktu lebih 

banyak pada tema/subtema yang lain, tidak hanya pada 

subtema bermain di lingkungan rumah saja tetapi juga pada 

materi pokok yang lain agar dapat diketahui lebih pasti tingkat 

keberhasilannya 

 

C. Penutup 

Syukur alhamdulillah, penulis panjatkan kepada Allah 

Subhanahu wata’ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-

Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan 

penyusunan skripsi ini. Berkat kekuatan dari-Nya lah penulis 

mampu melewati hambatan-hambatan dalam penelitian dan 

penyusunan karya ini yang penuh perjuangan. 

Penulis menyadari dalam karya ini masih ada kekurangan. 

Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif 

dari pembaca guna perbaikan karya selanjutnya. Besar harapan 

penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis 

khususnya dan para pembaca pada umumnya. Amin. 


