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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya, penulis dapat mengambil 

kesimpulan: 

1. Penerapan Model Pembelajaran Superitem pada Kelas VIII di MTs Nurul 

Chalik Baturaja Bungin MartapuraKab. OKU Timur terdapat perbedaan yang 

signifikan, hal ini dapat diketahui dengan diperolehnya data nilai siswa setelah 

melakukan tes yaitu berupa Pos Test, adapun nilai rata-rata pada kelas kontrol 

71,77 sedangkan pada kelas eksperimen sebesar 85,14. Dan melihat pada R 

table baik pada taraf 5 % perbedaan nilai rata-rata ini terbilang signifikan. 

2. Penerapan Model Pembelajaran Superitem dapat memberikan perbedaan hasil 

belajar yang signifikan Pada Mata Pelajaran Al-Qur’an Hadits Materi Hukum 

Bacaan Lam dan Ra di MTs Nurul Chalik Baturaja Bungin Martapura Kab. 

OKU Timur, hal ini berarti Ha diterima, karena berdasarakan perbandingan 

nilai to yang terdapat pada “tt” adalah jauh lebih besar dari “tt” tabel, baik pada 

taraf signifikan 5% maupun pada taraf 1% atau 2,00 > 5,508 > 2,63.   
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Dengan demikian penerapan Model Pembelajaran Superitem pada Mata 

Pelajaran Al-Qur’an Hadits Materi Hukum Bacaan Lam dan Ra di MTs Nurul Chalik 

Baturaja Bungin Martapura Kab.OKU Timur menghasilkan perbedaan yang 

signifikan. 

 

B. Saran-Saran 

Dari hasil penelitian ini, dapat dikemukakan saran-saran penulis sebagai 

berikut: 

1. Disarankan kepad asekolah untuk terus mensosialisasikan model-model 

pembelajaran yang ada kepada guru bidang studi guna untuk meningkatkan 

kualitas belajar siswa dan sekolah. Serta lebih mendisiplinkan lagi para 

peserta didik dalam kegiatan proses belajar mengajar berlangsung. 

2. Selaku pendidik teruslah berupaya untuk mengenal gaya belajar peserta didik. 

Serta dapat menggunakan model-model pembelajaran yang sesuai dengan 

kemampuan para pendidik agar supaya proses pembelajaran lebih inovatif, 

efektif dan efisien agar para siswa dapat berfikir kreatif dalam proses 

pembelajaran dengan demikian dapat tercapaiannya tujuan dari proses 

pembelajaran. 

3. Kepada siswa hendaknya selalu berfikir kreatif dan inovatif dalam proses 

pembelajaran dan menjaga situasi kelas yang kondusif serta bersikap proaktif 

ketika proses pembelajaran berlangsung. 


