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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian yang telah 

dilakukan pada siswa kelas II MI Matholiul Huda  Damarwulan 

Keling Jepara, diperoleh kesimpulan bahwa hasil belajar pada 

kelas eksperimen yang menggunakan kegiatan apersepsi melalui 

lagu memperoleh rata-rata = 7, 4561 sedangkan pada kelas kontrol 

yang tidak menggunakan kegiatan apersepsi melalui lagu 

memperoleh rata-rata hasil belajar = 4, 9228. Hasil uji rata-rata 

dengan menggunakan uji t diperoleh          = 2,500 dan         

    . Hasil uji rata-rata menunjukkan                 berarti Ho 

ditolak dan Ha diterima atau signifikan, dengan kata lain terdapat 

perbedaan hasil belajar peserta didik antara kelas experimen dan 

kelas kontrol. Rata-rata nilai post tes kelas eksperimen lebih tinggi 

dari pada kelas kontrol, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

kegiatan apersepsi melalui lagu lebih efektif terhadap hasil belajar 

mata pelajaran fiqih materi pokok zikir dan doa pada siswa kelas 

II MI Matholiul Huda Damarwulan Keling Jepara  

 

B. Saran 

Berdasarkan simpulan diatas, selanjutnya peneliti 

menyampaikan saran-saran yang kiranya dapat memberikan 

manfaat kepada pihak-pihak yang terkait atas hasil penelitian ini. 
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Adapun saran-saran yang dapat disampaikan adalah sebagai 

berikut : 

1. Kepada Peserta Didik  

a. Peserta didik diharapkan lebih aktif dan dapat 

mengembangkan diri dalam pelajaran 

b. Peserta  didik hendaknya senantiasa meningkatkan 

motivasi dalam pembelajaran Fiqih maupun yang lainnya, 

karena dengan motivasi belajar yang tinggi akan 

mempengaruhi tercapainya tujuan pembelajaran yang 

dapat diukur dari hasil belajar  

2. Kepada Guru Bidang Studi  

a. Guru diharapkan bisa menerapkan strategi, metode dan 

model pembelajaran yang baik dan tepat, yang dapat 

menumbuhkan aktifitas belajar siswa. 

b. Guru diharapkan bisa menumbuhkan rasa semangat belajar 

siswa dengan memberikan pembelajaran yang 

menyenangkan sehingga siswa semangat dan memiliki 

motivasi untuk mengikuti proses pembelajaran.  

3. Bagi Sekolah 

Sekolah diharapkan bisa meningkatkan hasil belajar 

peserta didik dengan meningkatkan efektifitas guru dalam 

mengajar. 
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C. Penutup 

Alhamdullah wa syukurillah, penulis panjatkan kepada 

Allah subhanahu wa ta’ala yang telah memberikan rahmat dan 

karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan 

penyusunan skripsi ini. La haula wa la quwwata illa billah. 

Berkat kekuatan dari-Nya lah penulis mampu melewati hambatan-

hambatan dalam penelitian dan penyusunan karya ini.  

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kesalahan dan 

kekurangan yang masih perlu disempurnakan disebabkan 

keterbatasan pengetahuan peneliti, maka dari itu kritik dan saran 

yang sifatnya positif dan rekonstruktif sangat diharapkan.  

Akhirnya peneliti berharap, semoga skripsi ini membawa 

manfaat bagi peneliti khususnya dan para pembaca pada 

umumnya serta semoga ini menjadi bagian dari setetes 

pengetahuan yang Allah berikan pada umat manusia dari samudra 

ilmu-Nya. Amiiinn.  

 


