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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah dilakukan pemabahasan secara teoritis kemudian mengadakan 

pengamatan, observasi dan penyajian nilai hasil belajar siswa melalui penerapan 

strategi Think Pair Share dengan menggunakan media gambar pada mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam siswa kelas VIIIA SMP Negeri 1 Meluhu 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hal itu dapat dilihat dari peningkatan 

aktivitas guru dan siswa, serta hasil belajar sebelum dilakukan tindakan dan 

setelah dilakukan tindakan dalam proses pembelajaran. 

1. Aktivitas guru pada siklus I pertemuan pertama diperoleh skor 76.19%, siklus 

I pertemuan kedua diperoleh skor 80.95% dan meningkat menjadi 90.47 % 

pada siklus II pertemuan pertama dan meningkat lagi menjadi 95.23% pada 

siklus II pertemuan kedua.  Sedangkan aktivitas siswa pada siklus I 

pertemuan pertama diperoleh skor 80%, dan pada siklus II pertemuan kedua 

menjadi 85% meningkat menjadi 95% pada siklus II pertemuan kedua. 

2. Penerapan strategi Think Pair Share dengan menggunakan media gambar 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Rata-rata hasil belajar siswa sebelum 

diterapkannya strategi Think Pair Share dengan menggunakan media gambar 

adalah 69.57 dengan persentase 53.84%. Setelah dilakukan siklus I diperoleh 

nilai rata-rata 75.03 dengan persentase 73.07% dan pada siklus II diperolah 

hasil belajar dengan rata-rata 83.38 dengan persentase 88.46%. persentase 
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pada siklus II ini telah memenuhi indikator kinerja yang telah ditetapkan 

peneliti yaitu 80%. 

 

B. Saran 

Berdasarkan penelitian diatas ada beberapa saran yang dapat peneliti 

sampaikam sebagai berikut: 

1. Bagi kepala SMP Negeri 1 Meluhu; memberikan himbauan kepada guru-

guru agar dapat menerapkan model, strategi, metode, media serta teknik 

pembelajaran yang bervariasi dalam pembelajaran sehingga dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa yang tidak lain juga akan berpengaruh 

pada peningkatan kualitas pembelajaran. 

2. Bagi Guru. Guru hendaknya memilih strategi yang sesuai dengan materi, 

serta berusaha memvariasi berbagai metode pembelajaran sehingga siswa 

dapat tertarik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. salah satunya dengan 

menggunakan strategi Think Pair Share sebagai salah satu alternatif dalam 

upaya meningkatan hasil belajar Pendidikan Agama Islam 

3. Bagi Peneliti lain, sebagai bahan referensi atau rujukan bagi peneliti yang 

melakukan penelitian yang sejenis. Agar peneliti selanjutnya dapat 

mengembangkan penelitian yang ada. 
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