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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan  

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan pada BAB IV 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Analisis data yang telah didapat menunjukkan tidak adanya pengaruh 

tingkat IQ terhadap hasil belajar ranah psikomotorik peserta didik kelas 

X MA NU Banat Kudus pada materi pokok kalor. Hal ini menunjukkan 

bahwa tingkat IQ yang tinggi tidak dapat memberikan kontribusi 

terhadap keterampilan setiap peserta didik. Sebaliknya tingkat IQ yang 

rendah tidak menutup kemungkinan seseorang memiliki keterampilan 

yang lebih dibandingkan dengan orang yang tingkat IQnya jauh lebih 

tinggi. 

2. Berdasarkan pada hasil perhitungan analisis data di atas menunjukkan 

tidak adanya pengaruh antara tingkat IQ dengan hasil belajar ranah 

psikomotorik, oleh karena itu tidak dapat disebutlan pula seberapa besar 

pengaruh tingkat IQ terhadap hasil belajar ranah psikomotorik fisika. 

 

 

B. Saran 

Berdasarkan penelitian dan analisis data yang dilakukan maka peneliti 

dapat mengemukakan beberapa saran yang kiranya dapat bermanfaat bagi 

semua pihak yang terkait, diantaranya: 

1. Intelegensi merupakan potensi dengan tingkatan yang berbeda-beda yang 

dimiliki oleh setiap peserta didik. Intelegensi berhubungan erat dengan 

hasil belajar ranah kognitif peserta didik dan tidak berpengaruh terhadap 

hasil belajar ranah psikomotorik, oleh karena itu peneliti berharap MA 

NU Banat Kudus pada khususnya dan semua madrasah/ sekolah pada 

umumnya agar tidak memprioritaskan hasil belajar ranah kognitif saja, 

melainkan juga keterampilan atau ranah psikomotorik peserta didik. 
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2. Guru sebaiknya lebih teliti dalam menilai keterampilan masing-masing 

peserta didik baik dalam mata pelajaran fisika maupun mata pelajaran 

lainnya. 

3. Bagi pembaca dan peneliti yang akan datang diharapkan dapat 

memberikan manfaat dan tidak menjadikan tulisan ini satu-satunya bahan 

yang dapat dikaji lebih lanjut, karena mengingat keterbatasan-

keterbatasan dalam penelitian maupun penyajian hasil penelitian. 

 

C. Penutup 

Syukur Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah Allah SWT, akhirnya 

peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini meskipun peneliti 

menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu dengan 

segala kerendahan hati peneliti mengharapkan kritik dan saran dari para 

pembaca agar dalam penulisan karya berikutnya jauh lebih baik. 

Selain itu, penulis juga mengucapkan terimakasih yang sedalam-

dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu dan senantiasa 

memberikan dorongan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Besar 

harapan penulis agar sedikit karya ini dapat memberikan manfaat bagi setiap 

pembaca serta memberikan sumbangan yang positif bagi kemajuan dunia 

pendidikan. Amin. 


