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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Dari analisis data pada bab IV dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penerapan metode pembelajaran The Learning Cell dalam meningkatkan hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran Al-Islam di SMA ‘Aisyiyah 1 Palembang 

sudah dilaksanakan dengan baik berdasarkan perencanaan pengajaran Al-

Islam materi Asmaul Husna yaitu dengan membuat perangkat pembelajaran, 

menentukan materi pembelajaran, menentukan dan memilih metode yang 

tepatdan mengadakan evaluasi. Pada pertemuan pertama peneliti memberikan 

pre-test kepada siswa, pertemuan kedua dan ketiga peneliti memberikan 

materi pembelajaran melalui penjelasan dengan diterapkannya metode The 

Learning Cell  untuk kelas eksprimen dan metode konvensional untuk kelas 

kontrol. Selanjutnya pertemuan ke empat peneliti mengadakan evaluasi dan 

mengadakan post-test. 

2. Hasil belajar siswa yang diterapkan metode pembelajaran The Learning Cell 

pada mata pelajaran Al-Islam materi Asmaul Husna pada kelas eksprimen 

yaitu: 12 (35%) siswa termasuk dalam kategori tinggi (nilai 94 ke atas), 15 

(41%) siswa termasuk kategori sedang (nilai 85-93), 10 (27%) siswa termasuk 

kategori rendah (nilai 75 ke bawah). Untuk hasil belajar siswa pada kelas 

kontrol yaitu: 8 (22%) siswa termasuk kategori tinngi (nilai 80 ke atas), 23 
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(62%) siswa termasuk kategori sedang (nilai 59-79), 6 (16%) siswa termasuk 

kategori rendah (nilai 58 ke bawah). 

3. Hipotesa diterima atau disetujui dengan perincian t0 lebih besar tt baik pada 

taraf signifikan 1% maupun pada taraf signifikan 5% dengan perincian 

2,64<6,974>1,99% berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara hasil 

belajar siswa yang diterapkan metode The Learning Cell dengan yang tidak di 

terapkan metode The Learning Cell pada mata pelajaran Al-Islam materi 

Asmaul Husna di kelas X SMA ‘Aisyiyah 1 Palembang. 

 

B. Saran  

1. Diharapkan kepada kepala sekolah, para guru terutama guru Al-Islam lebih 

memperhatikan penggunaan metode-metode pembelajaran, agar isi pemateri 

pembelajaran mudah dipahami oleh siswa dan tujuan pembelajaran mudah 

dicapai. 

2. Kepada siswa SMA’Aisyiyah 1 Palembang untuk terus belajar dan berusaha 

dalam meningkatkan pemahaman belajar pada mata pelajaran Al-Islam agar 

mampu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan kaidah-

kaidah syariat Islam.  

3. Diharapkan kepada orang tua siswa dan guru mampu bekerja sama dalam 

memberi motivasi dan memberi bimbingan kepada siswa agar selalu giat dan 

sungguh-sungguh dalapm belajar agar tujuan yang diinginkan tercapai sesuai 

dengan apa yang diharapkan. 


