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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan rumusan masalah dan hipotesis yang telah diajukan, serta 

hasil penelitian yang didasarkan pada analisis data dan pengujian hipotesis, 

maka kesimpulan yang dapat diambil pada penelitian ini adalah sebagai berikut 

: 

1. Ada pengaruh yang signifikan antara model pembelajaran Problem Based 

Learning terhadap hasil belajar pada mata pelajaran Fikih materi tata cara 

pengurusan jenazah dan hikmahnya siswa kelas X IIK MAN 3 Blitar 

semester ganjil. Hal ini dibuktikan dengan nilai tℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 4,668 dan t𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 

=1,699  sehingga 4,668 > 1,699 dan Sig. (2-tailed) = 0,000 < 0.05,maka 

Ho ditolak dan Ha diterima. 

2. Terdapat perbedaan rata- rata nilai hasil belajar siswa antara sebelum dan 

sesudah penerapan model pembelajaran Problem Based Learning pada 

mata pelajaran fikih materi tata cara pengurusan jenazah dan hikmahnya 

siswa kelas X IIK MAN 3 Blitar semester ganjil. Pada kelas eksperimen 

yang mendapat perlakuan model pembelajaran Problem Based Learning  

memiliki nilai rata-rata 88,39, sedangkan pada kelas kontrol yang hanya 

menerapkan model pembelajaran konvensional memiliki nilai rata-rata 

81,90. Pada kelas eksperimen, sebelum menggunakan model pembelajaran 

Problem Based Learning, nilai pretest siswa memiliki rata-rata sebesar 
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82,70 nilai maksimum 85 dan nilai minimum 54, Namun setelah mendapat 

perlakukan berupa model pembelajaran Problem Based Learning  nilai 

posttest rata-rata siswa mengalami peningkatan menjadi 88,39 nilai 

maksimum 100 dan nilai minimum 82. 

 

B. Saran 

Dalam rangka meningkatkan dan memajukan pelaksanaan proses 

pembelajaran untuk menugkatkan kualitas dan mutu pendidikan, maka peneliti 

memberikan saran sebagai berikut :  

1. Bagi peserta didik  

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman 

peserta didik dengan model pembelajaran Problem Based Learning 

sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran peserta didik.  

2. Bagi Guru  

Hendaknya lebih ditingkatkan lagi kreatifitas dalam melaksanakan 

pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman dan hasil belajar peserta 

didik, antara lain dengan menerapkan model pembelajaran Problem Based 

Learning.  

3. Bagi Sekolah  

Penerapan model pembelajaran Problem Based Learning ini dapat 

dijadikan alternatif dalam pelaksanaan pembelajaran untuk meningkatkan 

hasil belajar siswa.  
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4. Bagi Peneliti Lain  

Diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan penelitian yang berkaitan 

dengan model pembelajaran Problem Based Learning dan tidak hanya pada 

hasil belajar mata pelajaran fikih saja, juga dapat mengembangkan lebih 

jauh mengenai pembelajaran fikih. 

 


