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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh penggunaan teknik ice breaking terhadap hasil belajar siswa 

pada mata pelajaran sejarah kelas XI IPS di SMA Islam Al-Falah Kota Jambi. 

Dapat diartikan jika teknik pembelajaran ice breaking digunakan dalam proses 

pembelajaran sejarah, maka hasil belajar siswa pada mata pelajaran sejarah 

akan meningkat.  

2. Terdapat pengaruh penggunaan strategi quantum teaching terhadap hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran sejarah kelas XI IPS di SMA Islam Al-Falah 

Kota Jambi. Dapat diartikan jika strategi quantum teaching digunakan dalam 

proses pembelajaran sejarah, maka hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

sejarah akan meningkat. 

3. Terdapat perbedaan penggunaan teknik ice breaking dan quantum teaching 

terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran sejarah kelas XI IPS di SMA 

Islam Al-Falah Kota Jambi. Dapat diartikan bahwa tidak terdapat hubungan 

yang signifikan antara penggunaan teknik ice breaking dan quantum teaching. 

Penggunaan teknik ice breaking dan quantum teaching juga memiliki pengaruh 

yang berbeda terhadap hasil belajar, yaitu penggunaan strategi quantum 

teaching lebih besar pengaruhnya dari pada penggunaan teknik pembelajaran 

ice breaking.
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5.2  Saran 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan teknik ice breaking dan 

quantum teaching berpengaruh terhadap hasil belajar sejarah, sehingga saran yang 

dapat disampaikan adalah: 

1. Siswa diharapkan dapat memiliki perasaan senang dan memberikan perhatian 

yang besar pada pembelajaran sejarah. Dan untuk guru diharapkan dapat 

menyampaikan materi pelajaran sejarah dengan lebih menarik dan 

menyenangkan agar siswa tertarik untuk mengikuti pembelajaran sehingga 

memperoleh hasil belajar yang memuaskan. 

2. Sekolah, orangtua dan masyarakat diharapkan dapat menciptakan lingkungan 

belajar yang kondusif dan efektif. 

3. Peneliti yang akan datang diharapkan dapat mengembangkan hasil penelitian 

ini dalam lingkup yang lebih luas. Peneliti berharap, para peneliti yang akan 

datang dapat mengembangkan penelitian ini untuk variabel-variabel lain yang 

lebih inovatif, sehingga dapat menambah wawasan untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran. 

 

 


