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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan data hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan maka 

ditarik simpulan bahwa:  

1. Penerapan Think Talk Write dengan Menggunkan Media Gambar pada mata 

pelajaran PAI siswa kelas VIII B SMP Negeri 1 Loea dalam meningkatkan 

hasil belajar siswa dilakukan sesuai prosedur tindakan penelitian yaitu 

dimulai dengan perencanaan, pelaksanaan, analisis dan refleksi. Hal ini 

dapat dilihat dari hasil observasi aktivitas siswa dan guru yang dilaksanakan 

selama dua siklus. Pada aktivitas guru siklus I mencapai 73% pada 

pertemuan pertama sementara pertemuan ke dua mencapai 82% dan 

Aktifitas siswa pada siklus I mencapai 76% pada pertemuan pertama 

sementara di pertemuan ke dua mencapai 86%. Adapun pada siklus II hasil 

aktifitas guru dan siswa terjadi peningkatan. Aktifitas guru pada siklus II 

mencapai 91% pada pertemuan pertama, sedangkan pertemuan ke dua 

mencapai 100% sedangkan aktifitas siswa siklus II mencapai 90% pada 

pertemuan pertama, sedangkan pertemuan ke dua mencapai 100%. 

2. Hasil belajar Pendidikan Agama Islam siswa kelas VIII B SMP Negeri 1 

Loea sebelum tindakan memperoleh ketuntasan  belajar siswa sebesar 35%  

dengan rata-rata sebesar 69 dan setelah tindakan siklus I persentase 

ketuntasan belajar mencapai 60% dengan nilai rata-rata 75,55. Ketuntasan 

belajar setelah siklus II mencapai 90% dengan nilai rata-rata 82,65. 



87 

 

 

Kenaikan persentase ketuntasan belajar pada siklus II ini telah memenuhi 

indikator keberhasilan yang telah ditetapkan dan standar KKM yang telah 

ditetapkan yaitu 75%.  

3. Penerapan metode Think Talk Write dengan Menggunkan Media Gambar 

dalam meningkatkan hasil belajar Pendidikan Agama Islam siswa kelas VIII 

B SMP Negeri 1 Loea dapat ditingkatkan hal ini di lihat dari obsevasi awal 

dimana ketuntasan belajar siswa hanya mencapai 35% dan pada siklus I 

meningkat menjadi 60% walaupun hal ini belum memenuhi setandar 

ketuntasan KKM dan pada siklus II mengalami peningkatan menjadi 90%, 

hal ini telah memenuhi indikator keberhasilan dan standar KKM yang telah 

ditetapkan yaitu 75%. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas peneliti menyarankan hal-hal sebagai 

berikut: 

1. Kepada guru hendaknya berusaha meningkatkan aktivitas siswa dalam 

pembelajaran sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan hasil belajarnya, 

salah satunya adalah dengan menerapkan Metode Think Talk Write dengan 

Menggunkan Media Gambar yang telah dibuktikan dalam penelitian ini. 

2. Bagi sekolah dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

masukan dalam upaya pembinaan dan pengembangan guru secara efektif, 

sehingga mendukung pencapaian tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. 

3. Kepada peneliti selanjutnya, agar penelitian ini menjadi acuan dalam 

melakukan penelitian lebih lanjut melalui strategi Think Talk Write dengan 
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menggunakan media gambar atau pembelajaran aktif lainnya dan 

menerapkannya pada mata pelajaran yang beragam selain pendidikan agama 

Islam serta kekurangan-kekurangan dalam proses penelitian ini kiranya 

dapat diperbaiki dan ditingkatkan dalam rangka mendapatkan hasil yang 

lebih baik lagi.   

 


