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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Menunjukkan penyajian dan analisa data maka dapat disimpulkan

bahwa terdapat pengaruh penggunaan model treffinger terhadap hasil belajar

siswa pada mata pelajaran Aqidah Akhlak di MTsNModel Kuok Kecamatan

Kuok.

Berdasarkan analisa diperoleh To sebesar 3,77. Lebih besar dari T

tabel baik pada taraf signifikan 5% (2,00) maupun pada taraf signifikan  1%

(2,66). Hal ini berarti terdapat perbedaan hasil belajar antara siswa kelas

eksperimen yang menggunakan model treffinger dengan siswa kelas kontrol

yang hanya menggunakan metode konvensional. Adanya perbedaan tersebut

menunjukkan ada pengaruh penggunaan model treffinger terhadap hasil

belajar siswa pada mata pelajaran aqidah akhlak di mtsn model kuok

kecamatan kuok.

B. Rekomendasi

Melalui tulisan ini penulis ingin memberikan beberapa saran yang

berhubungan dengan penggunaan model treffinger pada mata pelaaran Aqidah

Ahlak . Adapun sarnnya adalah sebagai berikut:

1. Berhubung model treffinger dapat meningkatkan hasil belajar siswa,

peneliti menyarankan bahwa bahwa model treffinger ini dapat digunakan

sebagai salah satu alternatife bagi khususnya pada mata pelajaran Aqidah

Akhlak.
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2. Guru hendaknya dapat membiasakan siswa untuk aktif dan kreatif dalam

belajar dan berdiskusi serta dapat bekerja sama dengan baik bersama

teman yang lain untuk memahami materi pelajaran dan mencapai

indikator pembelajaran secara meyeluruh.

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan

landasan berpijak untuk meneliti lebih lanjut tentang strategi treffinger

dengan ruang lingkup yang lebih luas.

Dengan mengcapkan syukur Alhamdulillah, maka selesailah

penyusunan skripsi ini yang merupakan hasil penelitian yang penulis lakukan

di kelas VIII MTsN Model Kuok. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan

konstribusi terhadap model pembelajaran Aqidah Akhlak yaitu dengan

menggunakan model treffinger.  Sebagai manusia biasa yang tidak terlepas

dari salah, maka penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tentu masih terdapat

kelemahan dan kekurangan.

Saran dan kritikan dari pembaca sangat diharapkan, namun penulis

tetap berharap semoga skripsi ini memberi manfaat, khususnya bagi penulis

dan juga pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan penelitian ini. Dan

penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas segala bantuan

dan dukungannya. Hanya kepada Allah kita berserah dan hanya kepada nya

kita memohon ampun.


