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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan  

Dari hasil penelitian dan analisis penelitian kuantitatif tentang studi 

eksperimen ini diperoleh simpulan sebagai berikut.  

Model pembelajaran dengan Pemanfaatan Weblog dapat meningkatkan hasil 

belajar peserta didik pada materi himpunan kelas VII semester genap MTs Negeri 

Pecangaan di Bawu Jepara tahun pelajaran 2011/2012. Ini terbukti berdasarkan 

perhitungan t-test, diperoleh thitung = 2,575 sedangkan ttabel = 1,667. Hal ini 

menunjukkan bahwa thitung > ttabel artinya rata-rata hasil belajar matamatika peserta 

didik pada materi himpunan yang diajar dengan pemanfaatan weblog lebih besar 

dari pada rata-rata hasil belajar matematika peserta didik pada materi himpunan 

yang diajar dengan pembelajaran konvensional. 

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa pembelajaran dengan pemanfaatan 

weblog lebih efektif dari pada model pembelajaran konvensional terhadap hasil 

belajar peserta didik pada materi himpunan di Mts Negeri Pecangaan di Bawu 

Jepara tahun pelajaran 2011/2012. 

B. Saran  

Mengingat pentingnya pendekatan pembelajaran dalam suatu pembelajaran 

peneliti mengharapkan beberapa hal yang berhubungan dengan masalah tersebut 

di atas sebagai berikut: 

1. Pembelajaran dengan pemanfaatan weblog diharapkan menjadi alternatif 

model pembelajaran yang bisa dikembangkan tidak hanya di MTs Negeri 

Pecangaan di Bawu Jepara. 

2. Dalam kegiatan pembelajaran dengan pemanfaatan weblog pendidik 

harus lebih memotivasi peserta didik dan peserta didik dituntut untuk 

aktif sehingga terjalin komunikasi yang baik antar peserta didik maupun 

guru dengan peserta didiknya.  

3. Meskipun penelitian kuantitatif ini hanya dilakukan di dua kelas saja dan 

sudah mencapai indikator keberhasilan, namun guru hendaknya terus 
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mengadakan penelitian selanjutnya agar kemampuan peserta didik lebih 

meningkat.  

4. Perlu adanya penelitian lebih lanjut sebagai pengembangan dari 

penelitian ini. 

C. Penutup 

Alhamdulillah, dengan rasa syukur ke hadirat Allah SWT akhirnya peneliti 

dapat menyelesaikan laporan penelitian ini. Peneliti menyadari meskipun telah 

berusaha semaksimal mungkin, namun kekurangan dan kesalahan tetaplah 

menjadi suatu keniscayaan atas diri manusia. Peneliti berharap setitik usaha 

berupa penelitian ini bermanfaat bagi peneliti sendiri, guru mitra MTs Negeri 

Pecangaan di Bawu Jepara dan siapapun yang membaca hasil penelitian ini. 

Peneliti sadar sepenuhnya akan segala kekurangan dalam berbagai hal. Untuk itu, 

kritik dan saran senantiasa peneliti harapkan demi perbaikan skripsi ini ke depan 

serta perluasan pengetahuan keilmuan bagi kita semua. Di samping itu, mudah-

mudahan karya kecil ini dapat memberikan sumbangan ilmu dalam dunia 

pendidikan dalam arti yang komprehensif. 

Akhirnya, hanya pada Allah yang menjadi tumpuan untuk memohon 

pertolongan, peneliti mengharapkan keridhaan dan petunjuk dalam mencari jalan 

yang baik dan benar sehingga dapat memberikan kemanfaatan bagi kita semua. 

Semoga ini menjadi bagian dari setetes pengetahuan yang Allah berikan pada 

umat manusia dari samudera ilmunya. Amin. 

 

 

 


