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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan  

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap peserta didik kelas 

X MA Manbaul Ulum Tlogorejo Karangawen Demak tahun pelajaran 

2011/2012 pada materi suhu dan kalor, berdasarkan hipotetis antara kelas 

eksperimen dan kontrol dengan menggunakan uji perbedaan rata-rata 

diperoleh thitung = 3,28     dan  ttabel = t(0,95) (48) = 1,68. Karena thitung  >  ttabel  

maka signifikan dan hipotesis yang diajukan dapat diterima. Maksudnya, rata-

rata nilai hasil belajar kelas eksperimen lebih tinggi daripada kelas kontrol. 

Dengan demikian  dapat disimpulkan bahwa pembelajaran tutor sebaya 

dengan pendekatan Moderat (Modification of Reciprocal Teaching) efektif 

terhadap hasil belajar peserta didik materi pokok Suhu dan Kalor. 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa saran yang dapat 

dikemukakan  menyangkut dengan model pembelajaran tutor sebaya dengan 

pendekatan Moderat (Modification of Reciprocal Teaching): 

1. Bagi pendidik 

a. Dalam proses belajar mengajar pendidik hendaknya mampu 

menciptakan suasana belajar yang mampu membuat peserta didik 

menjadi aktif,  antara lain dengan menerapkan model pembelajaran 

yang bervariasi, salah satunya yaitu dengan model pembelajaran tutor 

sebaya dengan pendekatan Moderat (Modification of Reciprocal 

Teaching).  

b. Pendidik dapat menerapkan model pembelajaran tutor sebaya dengan 

pendekatan Moderat (Modification of Reciprocal Teaching). pada 

materi pokok yang lainnya. 

 



53  
 

2. Bagi peserta didik 

a. Dalam setiap proses pembelajaran diharapkan peserta didik selalu 

bersikap aktif. 

b. Peserta didik hendaknya selalu meningkatkan prestasi belajarnya 

dengan maksimal. 

3. Bagi sekolah hendaknya mengupayakan kelengkapan fasilitas alat-alat 

ataupun media yang dibutuhkan dalam pembelajaran sehingga menunjang 

tercapainya proses belajar mengajar yang lebih baik. 

 

C. Penutup  

Syukur alhamdulillah atas berkat rahmatNya penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam pada 

rasulMuhammad SAW. Semoga kita menjadi umatnya yang sejati. 

Tak ada gading yang tak retak, begitulah pepatah mengatakan, dan 

dalam hal ini mengingat kemampuan terbatas, maka apabila  ada kekirangan 

dan kesalahan dalam penulisan, penggunaan bahasa maupun analisisnya, 

penulisnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. 

Kemudian penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak 

yang membantu terselesainya skripsi ini. Penulis juga mengharapkan 

bimbingan, saran, dan kritik yang membangun dari pembaca. Dan dengan 

beriringnya do‟a semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan 

bagi penulis khususnya. Amin. 

 

 

 

 

 

 


