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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Strategi pembelajaran aktif tipe LSQ berpengaruh terhadap keaktifan 

belajar siswa kelas VIIIB MTs Negeri Salatiga tahun pelajaran 2013/2014. Hal ini 

dibuktikan dengan hasil uji t-test terhadap terhadap keaktifan belajar siswa 

diperoleh nilai signfikan sebesar 0,000 < 0,05, yang berarti bahwa rata-rata 

kelas menggunakan strategi pembelajaran aktif tipe LSQ dengan kelas yang 

mengunakan pembelajaran konvensional berbeda. Rata-rata kelas strategi 

pembelajaran aktif tipe LSQ adalah 110,21 dan kelas yang menggunakan 

pembelajaran konvensional adalah 103,03. Selisih rata-rata kelas yang 

menggunakan strategi pembelajaran aktif tipe LSQ dengan kelas yang 

menggunakan pembelajaran konvensional  signifikan yaitu 7,18. Hal ini berarti 

bahwa kelas yang menggunakan strategi pembelajaran aktif tipe LSQ  memiliki 

keaktifan belajar yang lebih tinggi daripada kelas kontrol. 

Strategi pembelajaran aktif tipe LSQ berpengaruh terhadap hasil 

belajar siswa kelas VIIIB MTs Negeri Salatiga tahun pelajaran 2013/2014. Hal ini 

dibuktikan dengan hasil uji t-test hasil belajar diperoleh nilai sig sebesar 0,000 < 

0,05 yang berarti bahwa rata-rata kelas menggunakan strategi pembelajaran 

aktif tipe LSQ dan kelas yang menggunakan pembelajaran konvensional 

berbeda. Perbedaan ini dapat dilihat dari rata-rata setiap kelas yaitu kelas yang 

menggunakan strategi pembelajaran aktif tipe LSQ memperoleh nilai rata-rata 

sebesar 82,05 dan kelas yang menggunakan pembelajaran konvensional adalah 

65,78. Selisih rata-rata antar kelas eksperimen dan kelas kontrol adalah 16,27. 

 

B. Saran 

1. Saran Teoritis 

Pelaksanaan penelitian ini kurang maksimal, bagi peneliti 

selanjutnya hendaknya diadakan kajian lebih mendalam tentang kelebihan 

dan keahlian dalam menguasai strategi pembelajaran aktif tipe LSQ 

sehingga penerapan strategi pembelajaran aktif tipe LSQ  dapat maksimal. 
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2. Saran Praktis 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang dipeoleh maka 

diberikan saran yaitu : 

a. Bagi Siswa 

Penerapan pembelajaran dengan menggunakan strategi 

pembelajaran aktif tipe LSQ diharapkan dapat menumbuhkan keaktifan 

belajar siswa sehingga menciptakan suasana pembelajaran yang 

berpusat pada siswa. 

b. Bagi Guru 

Guru hendaknya dapat menggunakan strategi pembelajaran 

aktif tipe LSQ agar keaktifan dan hasil belajar siswa di kelas maksimal. 

c. Bagi Sekolah 

Hasil temuan dari penelitian ini diharapkan dapat membantu 

sekolah untuk mengembangkan proses pembelajaran yang 

menyenangkan sehingga siswa terpacu untuk aktif dalam proses 

pembelajaran. 

 

 




