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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari rumusan masalah  hasil analisis didapatkan thitung > ttabel atau  thitung = 

4,324, ttsbel  pada taraf signifikan 5% maupun 1% sebesar  2,01 dan 2,68. 

Dengan demikian Ha diterima dan Ho ditolak, yang berarti terdapat  perbedaan 

yang signifikan dari pengujian hipotesis di atas terdapat perbedaan yang 

signifikan dari kelas eksperimen dan kelas kontrol. Dengan demikian kedua 

kelas memiliki hasil belajar yang berbeda. Dengan melihat perbedaan tersebut 

maka dapat dikatakan bahwa Keaktifan belajar Pendidikan Agama Islam Lebih 

baik  siswa yang menggunakan model pembelajaran non directive  

dibandingkan dengan keaktifan belajar Pendidikan Agama Islam  yang 

menggunakan pembelajaran secara konvensional.  

 

B. Rekomendasi  

 Setelah memperhatikan hasil penelitian di atas, maka penulis ingin 

memberikan saran-saran untuk dapat di pertimbangkan kepada yang 

bersangkutan. Saran-saran tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Berhubung model pembelajaran Non Directive dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa, peneliti menyarankan bahwa model pembelajaran ini dapat 

digunakan sebagai salah satu model pembelajaran alternative pada mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam 
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2. Guru hendaknya dapat membiasakan siswa untuk aktif dan kreatif dalam 

belajar dan berdiskusi serta dapat bekerjasama dengan baik bersama teman 

yang lain untuk memahami materi pelajaran dan mencapai indikator 

pembelajaran secara menyeluruh. 

B. Saran  

 Berdasarkan kesimpulan di atas dapat dikemukakan saran-saran 

sebagai berikut : 

1. Untuk menerapkan Model Pembelajaran Non-Directive ini, sebaiknya guru 

membuat skenario yang matang, sehingga pembelajaran dapat terjadi 

secara sistematis sesuai rencana, dan pemanfaatan waktu yang efektif dan 

tidak banyak waktu yang terbuang oleh hal-hal yang tidak bermanfaat. 

2. Bahasan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dalam penelitian ini 

hanya pada pokok bahasan Iman Kepada Rasul-Rasul Allah dan 

perkembangan peradaban islam masa kejayaan sehingga masih terbuka 

peluang bagi peneliti lain untuk bereksperimen pada pokok bahasan yang 

lainnya. 

3. Guru hendaknya dapat membiasakan siswa untuk berinteraksi dan bekerja 

sama dengan teman sekelasnya agar siswa lebih mudah memahami materi 

dengan baik 


