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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti maka dapat diambil 

beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil belajar siswa pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadits di MA 

Muhammadiyah 1 Palembang pada kelas kontrol yang tergolong tinggi 

sebanyak 6 orang siswa (18,18%), tergolong sedang sebanyak 17 orang 

siswa (51,51%) dan yang tergolong rendah sebanyak 10 orang siswa 

(30,30%). Jadi hasil belajar siswa pada kelas kontrol yaitu pada kategori 

sedang yaitu antara 51-67. Nilai rata-rata hasil belajar siswa kelas kontrol 

adalah 57,66 dibulatkan menjadi 58.  

2. Hasil belajar siswa pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadits di MA 

Muhammadiyah 1 Palembang pada kelas eksperimen yang menggunakan 

metode Round Robin di MA Muhammadiyah 1 yang tergolong tinggi 

sebanyak 7 orang siswa (21,21%), tergolong sedang sebanyak 23 orang 

siswa(69,69%) dan yang tergolong rendah sebanyak 3 orang siswa 

(9,09%). Jadi hasil belajar siswa pada kelas eksperimen metode 

pembelajaran Round Robin yaitu pada kategori sedang yaitu antara 70-79. 

Nilai rata-rata hasil belajar kelas eksperimen adalah 73,78 dibulatkan 

menjadi 74. 
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3. Penerapan metode Round Robin pada materi “Ayat-ayat ikhlasnya dalam 

beribadah” pada kelas eksperimen berpengaruh signifikan terhadap hasil 

belajar siswa. Ini terlihat dari angka uji “t” yakni tt pada taraf signifikan 5% 

=2,00 dan pada taraf signiikan 1%= 2,65 atau 2,00 < 8,820 > 2,65. Hal ini 

menunjukkan  bahwa Ho ditolak dan Ha diterima karena  ada perbedaan hasil 

belajar siswa  yang menggunakan metode pembelajaran  round robin dengan 

yang tidak menggunakan metode round robin pada mata pelajaran Al-Qur’an 

Hadits kelas X di MA Muhammadiyah 1 Palembang. Serta adanya selisih 

hasil belajar siswa dari mean (rata-rata) pada kelas eksperimen 74 dan pada 

kelas kontrol 58 yang telah diperoleh dari nilai keseluruhan siswa. Dengan 

demikian dapat disimpulkan terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara 

hasil belajar siswa kelas kontrol dan hasil belajar siswa kelas eksperimen.  

B. Saran  

    Sehubungan dengan telah dilakukannya pembelajaran dengan 

menggunakan metode pembelajaran Round Robin  Pada Mata Pelajaran Al-Quran 

Hadis di kelas X MA Muhammadiyah 1 Palembang, maka ada beberapa saran 

yang akan peneliti sampaikan, yaitu sebagai berikut: 

1. Guru hendaknya memberikan variasi-variasi dalam pembelajaran, baik 

dalam pemilihan Media dan Metode pembelajaran yang lain, sehingga 

dapat menumbuhkan motivasi dalam diri dan minat yang besar untuk 

mengikuti pembelajaran yang aktif. 
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2. Penggunaan Metode Pembelajaran yang tepat mempunyai pertimbangan, 

maka dari itu guru harus selektif dalam memilih metode apa yang sesuai 

dengan materi yang akan diajarkan dan guru hendaknya selalu membekali 

diri dan selalu menambahkan pengetahuan tentang metode-metode apa 

saja yang tepat dalam mengajar sehingga lebih berinovasi dalam 

mengajar. 

3. Untuk peneliti yang akan mengadakan penelitian sejenis bisa dijadikan 

sebagai informasi untuk dapat mengembangkan dan memperkuat hasil 

penelitian ini dengan materi yang berbeda.  

 

 


