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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil evaluasi pada setiap siklus tindakan yang telah diuraikan 

pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Penerapan Strategi Crossword Puzzle  pada pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam (PAI) kelas XI di SMA Negeri 11 Kendari, dengan langkah-langkah dan 

prosedur yang sudah ditetapkan telah berjalan dengan baik. Siswa juga telah 

menunjukan peningkatan keaktifan disetiap pertemuan. Keaktifan siswa selama 

proses pembelajaran tergolong pada kategori sangat baik. 

2. Penerapan Strategi Crossword Puzzle  dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

kelas XI SMA Negeri 11 Kendari Tahun pelajaran 2018-2019, dan menunjukan 

nilai yang signifikan, pada pra siklus (nilai awal) hasil belajar siswa secara 

keseluruhan yang tuntas hanya mencapai 42%, setelah dilakukan tindakan pada 

siklus I dengan menggunakan Strategi Crossword Puzzle  hasil belajar siswa 

mengalami peningkatan yaitu ketuntasan belajar siswa mencapai 52%, kemudian 

dilanjutkan pada siklus II, dengan memperoleh hasil belajar siswa berjumlah 19 

orang yang memperoleh ≥ 72 dari jumlah 31 orang, dengan ketuntasan belajar 

mencapai sebesar 62%, dan kemudian pada siklus III dengan menggunakan 

strategi yang sama dan materi ajar yang sama siswa mengalami peningkatan yaitu 
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ketuntasan belajar siswa mencapai 80% atau sebanyak 25 orang siswa yang 

memperoleh nilai ≥ 72. Dengan demikian hasil belajar siswa meningkat secara 

signifikan. 

 

B. Saran-Saran 

 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti menyarankan hal-hal sebagai 

berikut : 

1. Guru hendaknya menyesuaikan Strategi pembelajaran dengan materi yang 

disampaikan dan menggunakan Strategi-Strategi pembelajaran yang baru agar 

dapat mengantisipasi kejenuhan dalam melakukan proses pembelajaran dan guru 

diharapkan dapat mengkolaborasikan strategi pembelajaran yang efektif dan 

menyenangkan bagi guru maupun bagi siswa. 

2. Guru hendaknya memberikan kesempatan pada siswa untuk aktif dalam proses 

pembelajaran dan memahami kondisi dan kemauan siswa dalam menerima 

pelajaran perlu diperhatikan agar dalam pemilihan strategi pembelajaran dapat 

lebih tepat. Kegiatan ini dapat dilakukan berkesinambungan dalam pembelajaran 

karena kegiatan ini sangat bermanfaat khususnya bagi guru dan siswa. 

 

 

 

 

 

 

 


