
BAB V 

KESIMPULAN, SARAN, PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil 

kesimpulan bahwa hasil belajar dalam pembelajaran Al-Qur’an Hadits siswa 

kelas VII di MTs Darul Huda Mlagen Rembang Tahun Ajaran 2010/2011 

dengan menggunakan metode pembelajaran tutor sebaya lebih efektif 

dibandingkan dengan pembelajaran yang menggunakan metode 

pembelajaran konvensional (ceramah) pada hasil belajar siswa. Hal ini 

ditunjukkan dari hasil uji t dengan diperoleh thitung = 3,010 > ttabel = 1,66 

yang berarti Ha diterima dan Ho ditolak. Dengan hasil belajar yang 

diperoleh siswa yang menggunakan metode tutor sebaya (kelas eksperimen) 

mencapai rata-rata 76,49. Sedangkan untuk hasil belajar yang diperoleh 

siswa dengan pembelajaran konvensional (kelas kontrol) mencapai rata-rata 

67,61. Hal tersebut nampak bahwa rata-rata hasil belajar siswa yang diajar 

dengan metode tutor sebaya lebih efektif dari rata-rata hasil belajar siswa 

yang diajar dengan pembelajaran konvensional (ceramah). Adanya 

perbedaan hasil belajar ini disebabkan karena pada pembelajaran tutor 

sebaya lebih menekankan pada kerjasama, diskusi, dan presentasi yang aktif 

sehingga dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. Dari keterangan tersebut 

dikategorikan bahwa kelompok eksperimen lebih efektif dari kelompok 

kontrol.   

 

B. SARAN  

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran-saran yang dapat diberikan 

adalah: 

1. Guru diharapkan dapat mengembangkan kreativitas dalam 

melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan berbagai metode 

pembelajaran yang sesuai dengan materi sehingga keaktifan siswa dapat 

lebih ditingkatkan. Selain itu guru dapat lebih memotivasi siswa untuk 
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lebih aktif agar terjalin komunikasi yang baik antara siswa dengan 

siswa ataupun antara guru dengan siswa. 

2. Metode tutor sebaya perlu dikembangkan dan diterapkan, sehingga 

dapat meningkatkan keaktifan siswa serta dapat memaksimalkan hasil 

pembelajaran. 

3. Perlu adanya penelitian lebih lanjut sebagai pengembangan dari 

penelitian ini. 

 

C. PENUTUP 

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT 

yang telah memberi Rahmat. Hidayah dan Taufiq-Nya kepada penulis 

sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.  

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari 

kesalahan dan kekeliruan. Hal itu semata-mata merupakan keterbatasan ilmu 

dan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu saran dan kriktik yang 

konstruktif dari berbagai pihak, sangat penulis harapkan demi perbaikan 

untuk mencapai kesempurnaan. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi 

ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada 

umumnya. Amin.   


