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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Dari hasil analisis data yang telah dikumpulkan, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan remedial teaching di SMP Wachid Hasyim 1 Surabaya 

tergolong cukup. Hal ini terbukti dari hasil analisis yang menyatakan 

bahwa prosentasi hasil angket tentang pembelajaran remedial dengan 

tutor sebaya sebanyak 71,9%.  

2. Hasil belajar siswa mata pelajaran Al-Qur’an Hadits di SMP Wachid 

Hasyim 1 Surabaya mengalami perubahan yang signifikan antara nilai 

sebelum dan sesudah remedi.  Berdasarkan data yang menunjukkan 

bahwa rata-rata nilai sebelum remedi adalah 69,46 sedangkan rata-rata 

nilai sesudah remedi adalah 85,37. Dari bukti adanya peningkatan rata-

rata prosentase nilai hasil belajar siswa menunjukkan bahwa remedial 

teaching dengan pendekatan kuratif dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa. Dengan persentase peningkatan sebesar 23%. 

3. Dari hasil penelitian, hitung t  > tabel t  atau 19,025 > 2,001 yaitu tolak 0H  

dan terima Ha, yang berarti terdapat pengaruh remedial teaching dengan 
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pendekatan kuratif terhadap peningkatan hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran Al-Qur’an Hadits di SMP Wachid Hasyim 1 Surabaya. 

 

B. Saran 

Dari kesimpulan yang telah diuraikan diatas, perlu kiranya penulis 

memberikan sumbangan pemikiran berupa saran-saran bagi semua pihak, 

antara lain: 

1. Kepada Kepala Madrasah 

Perlunya pemantauan dalam kegiatan belajar mengajar dan memberikan 

saran serta bimbingan kepada guru untuk meningkatkan kualitas belajar 

pada siswa melalui pelaksanaan Remedial Teaching. 

2. Kepada Guru Al-Qur’an Hadits 

Terus berusaha meningkatkan hasil belajar siswa melalui pelaksanaan 

Remedial Teaching dalam berbagai metode dan strategi mengajar dalam 

rangka meningkatkan pemahaman siswa dan sebagai rasa tanggung 

jawab sebagai pendidik khususnya dalam mengajar Qur’an Hadits. 

3. Kepada Siswa 

Belajar dengan sungguh-sungguh dan ikut berpartisipasi dalam 

pelaksaaan Remedial Teaching yang diadakan oleh guru mata pelajaran 

Qur’an Hadits khususnya dan pada mata pelajaran lain dalam 

meningkatkan hasil belajar agar tercapai hasil yang maksimal selama 

menuntut ilmu di SMP Wachid Hasyim 1 Surabaya. 


