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BAB V 

PENUTUP 

A.    Kesimpulan  

 Setelah dilakukan pembahasan secara teoritis kemudian mengadakan 

pengamatan, observasi, dan menyajikan data nilai hasil belajar serta respon siswa 

terhadap implementasi model pembelajaran kooperatif tipe Time Token Arends 

untuk meningkatkan hasil belajar Pendidikan Agama Islam siswa kelas X Tehnik 

Listrik B maka peneliti menyimpulkan bahwa model pembelajaran ini dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa pada materi Menerapan Perilaku Mulia dan 

Iman Kepada Malaikat. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan aktivitas guru dan 

siswa serta hasil belajar siswa sebelum dan sesudah dilakukan tindakan dalam 

proses pembelajaran  

1. Aktivitas siswa pada siklus I pertemuan I memperoleh persentase 61,90% 

dan pada pertemuan II memperoleh persentase sebesar 71%. Pada siklus II 

pertemuan I meningkat menjadi 76,19% dan pertemuan II meningkat lagi 

menjadi 84,52%.  

2. Aktivitas guru pada siklus I pertemuan I memperoleh persentase 65,47% 

dan pada pertemuan II memperoleh persentase 75%. Pada siklus II 

pertemuan I meningkat menjadi 79,76% dan pada pertemun II 

meningkatkan lagi menjadi 85,71%.  

3. Hasil belajar Pendidikan Agama Islam siswa kelas X Tehnik Listrik B 

mengalami peningkatan dari data pra siklus sebesar 62,06% dan nilai rata-
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rata 69,75 pada siklus I meningkat menjadi 72,41% dengan rata-rata 77,17 

dan pada siklus II terus meningkat menjadi 86,20% dengan rata-rata 84,10.  

 Dengan demikian, model pembelajaran kooperatif tipe Time Token Arends 

dapat digunakan sebagai salah satu model pembelajaran yang dapat membantu 

siswa dalam meningkatkan hasil belajarnya khususnya pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam. 
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B. Saran  

 Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan maka ada beberapa hal 

yang peneliti sarankan sebagai berikut :  

1. Kepada kepala SMKN 02 Kendari agar memberikan arahan dan pelatihan 

kepada setiap guru-guru bidang studi untuk menerapkan model 

pembelajaran yang lebih bervariasi dan aktif untuk dapat meningkatkan 

kualitas pembelajaran yang lebih baik.  

2. Kepada guru agar dapat mengetahui dan mampu menerapkan model 

pembelajaran Time Token Arends ini  agar dapat memudahkan untuk 

mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan dan dapat 

meningkatkan semangat serta motivasi siswa untuk mengikuti 

pembelajaran secara lebih aktif dan bersemangat baik secara individu 

maupun secara berkelompok dalam pembelajaran.  

3. Kepada peneliti selanjutnya agar dapat meningkatkan model pembelajaran 

ini menjadi lebih baik lagi, efektif, interaktif, menarik , dan efisien lagi 

kedepannya.  
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