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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

       Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti kumpulkan dan 

peneliti analisis datanya, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut: 

1. Pengaruh metode diskusi terhadap hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran akidah akhlak di MTs Muhammadiyah Kudus diperoleh hasil 

sebesar 0,807 atau 80,7%.  

2. Pengaruh kerja kelompok terhadap hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran akidah akhlak di MTs Muhammadiyah Kudus diperoleh hasil 

sebesar 0,053 atau 5,3%.  

3. Pengaruh metode pembelajaran diskusi dan kerja kelompok terhadap 

hasil belajar siswa pada mata pelajaran akidah akhlak di MTs 

Muhammadiyah Kudus diperoleh hasil sebesar 0,808 atau 80,8%. Jadi 

dari hasil perhitungan diperoleh nilai R sebesar 0,808 dibandingkan 

dengan Ftabel sebesar 1,94. Dapat disimpulkan bahwa terdapat 

hubungan yang cukup signifikan antara metode pembelajaran diskusi 

dan kerja kelompok terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

akidah akhlak di MTs Muhammadiyah Kudus. 

 

B. Saran 

       Sehubungan dengan penelitian yang telah penulis selesaikan, maka 

penulis akan memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi 

MTs Muhammadiyah Kudus. Saran yang dapat penulis sampaikan sebagai 

berikut: 

1. Kepada guru, dengan adanya penerapan dua metode pembelajaran atau 

multimetode diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Guru 

harus lebih kreatif memilih metode pembelajaran yang cocok 

digunakan dalam suatu pembelajaran, agar siswa dapat mengikuti 

pembelajaran dan memperoleh hasil belajar yang baik. Sehingga 

pembelajaran dapat berhasil dan bermanfaat bagi siswa. 
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2. Kepada siswa, sebagai generasi penerus cita-cita bangsa Indonesia 

siswa diharapkan untuk lebih giat belajar, meningkatkan prestasi dan 

perilaku akhlak terpuji. Agar dapat meraih cita-cita yang diharapkan 

dan menjadi generasi penerus yang membanggakan. 

3. Kepada peneliti selanjutnya untuk lebih memahami variabel-variabel 

penelitian dan lebih memfokuskan penelitiannya serta mengedepankan 

objektivitas data dan informasi yang diperoleh dan dapat 

dipertanggungjawabkan agar penelitian yang dilakukan dapat 

bermanfaat. 

 

C. Penutup 

       Dengan segala syukur yang telah Allah SWT berikan, atas segala 

rahmat dan pertolongan-Nya, maka penulisan skripsi ini dapat 

terselesaikan. Tak lupa penulis sampaikan terima kasih kepada semua 

pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini dari awal sampai 

akhir. 

       Akhirnya, penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat 

bagi penulis sendiri pada khususnya serta para pembaca pada umumnya. 

Amiin amiin amiinn ya Robbal ‘alamin. 


