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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari penelitian ini menghasilkan kesimpulan 

berdasarkan hasil rumusan masalah yang telah dibuat yaitu: 

1. Hasil uji t-test motivasi belajar aqidah akhlaq peserta didik diketahui 

nilai Sig. (2-tailed) adalah 0,000 yaitu 0,000 < 0,05 maka Ha diterima. 

Sehingga ada pengaruh yang signifikan metode role playing terhadap 

motivasi belajar peserta didik kelas 7 di MTsN 2 Blitar. 

2. Hasil uji t-test peserta didik diketahui nilai Sig.(2-tailed) adalah 0,000 

yaitu 0,000 < 0,05 maka Ha diterima. Sehingga ada pengaruh yang 

signifikan metode role playing  terhadap hasil belajar aqidah akhlaq 

peserta didik kelas 7 MTsN 2 Blitar. 

3. Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan 0,000 < 0,05 maka Ha 

diterima dan Ho ditolak. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa ad 

apengaruh metode role playing  terhadap motivasi dan hasil belajar 

aqidah akhlaq peserta didik kelas 7 di MTsN 2 Blitar. 

Model pembelajaran yang digunakan oleh pendidik juga berperan 

penting dalam rangkaian proses pemblajaran. Maka dari itu diperlukan 

kemahiran pendidik  dalam memilih model pembelajaran yang digunakan. 

Karena, pemilihan model pembelajaran yang kurang tepat akan 

menjadikan pembelajaran kurang efektif. 
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Dalam dunia pengajaran model role playing adalah suatu cara 

mengajar dengan cara mendramatisasikan bentuk ingkah laku dalam 

hubungan sosial. Model role playing merupakan salah satu jenis model 

pembelajaran yang bersifat kompleks, yang melibatkan emosional dan alat 

indra ke dalam situasi masalah yang dihadapi. 

B. Saran 

Penggunaan metode pembelajaran baru yang berhubungan dengan 

kegiatan belajar mengajar di Sekolah dirasa sangat penting sekali dan 

masih perlu untuk dilakukan perkembangan ke arah yang lebih baik agar 

nantinya dapat lebih baik lagi serta maksismal. Oleh karena itu, peneliti 

memiliki sara untuk berbagai pihak yaitu: 

1. Bagi Pendidik 

Diharapkan konselor di Indonesia dapat mengembangkan dan 

menggunakan metode pembelajaran dengan role playing menjadi lebih 

baik lagi terutama yang berkaitan dengan kegiatan mengajar di kelas 

dalam meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa atau peserta 

didik. 

2. Bagi Prodi Akidah Ahklak 

Diharapkan dapat memberikan gambaran serta menambah ilmu 

pengetahuan yang ada dengan mengembangkan metode pembelajaran 

baru dengan menggunakan metode role playing. 

  



82 
 

3. Bagi Pihak Sekolah 

Diharapkan seluruh sekolah bisa memberikan ruang lingkup 

yang lebih untuk guru guna mengembangkan lagi keilmuanya dan 

dapat di gunakan untuk menjadi bahan evaluasi tentang cara mengajar 

yang berkaitan dengan belajar mengajar di kelas. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Dengan dilakukanya penelitian ini, maka diharapkan peneliti 

selanjulnya dapat lebih mengembangkan dan menggunakannya sebagai 

acuan yang relevan sebagai bahan pembaharuan. Selain itu pada 

penelitian selanjutnya diharapkan dapat melihat kekurangan pada 

penelitian ini serta buku pedoman yang telah di buat agar dapat 

diperbaiki secara lebih maksimal. 

 


