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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan   

Berdasarkan hasil penelitian dengan judul “Efektivitas 

Penggunaan Model Pembelajaran Team Quiz Dan STAD (Student 

Team Achievement Divisions) Terhadap Hasil Belajar Siswa Mata 

Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Kelas V Materi Peristiwa 

Fathu Makkah di MI Al-Fattah Dukutalit Juwana Pati” dapat 

ditarik kesimpulan bahwa model pembelajaran team quiz dan 

STAD (Student Team Achievement Divisions) efektif dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa mata pelajaran Sejarah 

Kebudayaan Islam kelas V materi  peristiwa fathu makkah. Hal ini 

dibuktikan dengan rata-rata kelas eksperimen lebih besar dari pada 

rata-rata hasil belajar kelas kontrol. 

Hal ini dapat dilihat dari hasil belajar peserta didik kelas 

eksperimen yang menggunakan model pembelajaran team quiz 

dan STAD (Student Team Achievement Divisions) diperoleh rata-

rata 79,844 hasil belajar peserta didik pada kelas kontrol yang 

tidak menggunakan  model pembelajaran team quiz dan STAD 

(Student Team Achievement Divisions) dengan pembelajaran 

konvensional diperoleh 69,00 berdasarkan uji rata-rata dengan 

menggunakan uji t diperoleh t hitung  = 3,966 sedangkan  t tabel  = 

2,00 , karena t hitung  ˃ t tabel  , sehingga  hipotesis yang diajukan 

dapat diterima. 
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B. Saran 

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dan kesimpulan 

yang telah peneliti lakukan maka selanjutnya peneliti menyampaikan 

saran-saran yang kiranya dapat bermanfaat. Adapun saran-saran yang 

dapat disampaikan sebagai berikut: 

1. Bagi guru  

a. Hendaknya guru selalu berusaha melakukan inovasi untuk 

memilih strategi dan model pembelajaran yang akan 

digunakan. Dengan demikian, siswa tidak merasa bosan dan 

menjadi lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran.  

b. Guru dalam proses pembelajaran sebaiknya memberikan 

kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya jawab, 

untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman peserta didik. 

2. Bagi peserta didik, hendaknya lebih aktif dan kreatif dalam 

mengembangkan potensi yang dimilikinya 

 

C. Penutup 

Puji syukur  peneliti panjatkan kepada Allah SWT yang 

telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga peneliti 

dapat menyelesaikan skripsi ini. Peneliti menyadari adanya 

kekurangan dan kelemahan yang ada dalam skripsi ini, oleh 

karena itu, saran dan kritik dari berbagai pihak peneliti harapkan. 

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi peneliti pada khususnya dan 

bagi pembaca pada umumnya. Peneliti tidak lupa sampaikan 

terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu 

sepenuhnya dalam menyelesaikan skripsi ini. 


