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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil pengolahan data penelitian dapat disimpulkan beberapa   

hal, yaitu: 

1.  Hasil belajar Al-Qur‟an Hadis dengan menggunakan model problem based 

learning dapat meningkatkan hasil belajar siswa, hal ini dapat dilihat dari 

pencapaian rata-rata yang diperoleh dengan nilai 87,87. Sehingga nilai 

tersebut di kategorikan baik karena sudah mencapai standar ketuntasan 

belajar.  

2.  Hasil belajar Al-Qur‟an Hadis dengan menggunakan model role playing 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa, hal ini dapat dilihat dari 

pencapaian rata-rata yang diperoleh dengan nilai 87,30. Sehingga nilai 

tersebut di kategorikan baik karena sudah mencapai standar ketuntasan 

belajar. 

3.  Tidak ada perbedaan hasil belajar siswa sesudah menggunakan model 

problem based learning (PBL) dan sesudah menggunakan model role 

playing (RP) pada mata pelajaran Al-Qur‟an Hadis. Hal tersebut 

dibuktikan dari hasil pengelolahan aplikasi SPSS-20 dengan nilai 

signifikansi 0,851. Sehingga H0 diterima dan H1 ditolak karena nilai 

signifikansinya lebih besar dari 0,05. Hal ini dapat diartikan bahwa hasil 

belajar Al-Qur‟an Hadis sesudah menggunakan model problem based 
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learning (PBL) dan sesudah menggunakan model role playing (RP) sama 

dan dapat dikategorikan baik untuk diterapkan. 

B. Keterbatasan Penelitian  

 Meskipun penelitian ini sudah diusahakan seoptimal mungkin, akan tetapi 

peneliti menyadari bahwa penelitian ini tidak terlepas dari adanya kesalahan 

dan kekurangan, hal itu karena keterbatasan-keterbatasan di bawah ini:  

1.  Keterbatasan Waktu  

 Penelitian yang dilakukan oleh peneliti terpacu oleh waktu, karena waktu 

yang digunakan sangat terbatas. Dalam penelitian ini masih terdapat 

kekurangan waktu diskusi kelompok karena peserta didik membutuhkan waktu 

yang lebih lama, sehingga mengakibatkan pelaksanaan skenario pembelajaran 

tidak sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan.  

2.  Keterbatasan Kemampuan 

 Penelitian tidak lepas dari teori, oleh karena itu peneliti menyadari sebagai 

manusia biasa masih mempunyai banyak kekurangan-kekurangan dalam 

penelitian ini, baik keterbatasan tenaga dan kemampuan berfikir, khususnya 

pengetahuan Al-Qur‟an Hadis. Tetapi peneliti sudah berusaha semaksimal 

mungkin untuk menjalankan penelitian sesuai dengan kemampuan keilmuan 

serta bimbingan dari dosen pembimbing. 

3.  Keterbatasan dalam Objek Penelitian  

 Dalam penlitian ini peneliti hanya meneliti tentang hasil belajar siswa 

sesudah menggunakan model problem based learning dan role playing dalam 
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pembelajaran Al-Qur‟an Hadis materi pokok Amar Ma‟ruf Nahi Mungkar 

(Q.S. Ali-Imraan: 104 dan H.R. Muslim No. 70). 

4.  Keterbatasan Biaya  

 Hal terpenting yang menunjang suatu kegiatan adalah biaya. Biaya 

merupakan salah satu pendukung dalam proses penelitian. Dengan dana yang 

minim menjadi faktor penghambat dalam proses penelitian. Banyak hal yang 

tidak bisa dilakukan peneliti ketika harus membutuhkan dana yang lebih besar.  

 Dari berbagai keterbatasan yang peneliti paparkan diatas, maka 

disimpulkan bahwa inilah kekurangan dari penelitian ini yang peneliti lakukan 

di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kendari. Meskipunbanyak hambatan dan 

tantangan yang dihadapi dalam melakukan penelitian ini, peneliti bersyukur 

bahwa penelitian ini dapat terselesaikan dengan lancar.  

C. Saran  

Adapun saran peneliti terkait dengan judul penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagi guru khususnya, kurikulum 2013 yang merujuk pada peraturan 

pemerintah No. 22 menyatakan bahwa sebagai seorang pendidik 

haruslah menjadi seorang pendidik yang tidak hanya mengajar, 

mendidik, melatih, membimbing, mengarahkan dan hanya sebatas 

pada pengevaluasian saja akan tetapi seorang pendidik juga harus 

mampu memotivasi siswanya bahkan sampai dengan menemukan 

potensi yang dimiliki siswa tersebut, sehingga hal ini yang menjadi 



65 
 

 

 

poin penting dalam kurikulum 2013 mengajak pendidik untuk menjadi 

guru profesional yang mempunyai skil dalam proses pembelajaran 

dalam menghadapi peserta didik dengan berbagai macam cara 

belajarnya, untuk itu dalam hal ini kurikulum 2013 mempunyai banyak 

model pembelajaran yang melibatkan anak dalam proses pembelajaran 

salah satunya Discovery Learning, Prombem Basic Learning, Projec 

Basic Learning Dan Kooperatif Learning sehingga tidak hanya 

monoton pada pembelajaran Konvensional.  

 

2. Bagi peneliti lain sebagai bahan pertimbangan yang cocok untuk 

melakukan penelitian yang sesuai dengan penelitian ini, dalam 

penelitian anda nanti lebih sempurna dari penelitian ini karena penulis 

menyadari secara penuh bahwa penelitian ini masih sangat jauh dari 

yang diharapkan sehingga peneliti mengharapkan untuk memberikan 

masukan dan saran yang sifatnya membangun. 


