
 

 

BAB V 

KESIMPULAN, LIMITASI DAN REKOMENDASI 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh dari analisis data 

yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:  

1. Penerapan  model pembelajaran Talking Stick  dapat meningkatkan hasil belajar 

peserta didik. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil belajar peserta didik 

sebelum diterapkannya model pembelajaran  Talking Stick  pada  tahap pra 

siklus rata-rata hasil belajar 40 dengan  ketuntasan klasikal 42, 85%.  Setelah 

diterapkannya model pembelajaran Talking Stick pada siklus I rata-rata 69, 71 

dengan ketuntasan klasikal 62, 85%  dan pada Siklus II rata-rata 78, 85 dengan 

ketuntasan klasikal mencapai 85, 71%. Adapun peningkatan hasil belajar 

Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) dari pra siklus ke siklus I adalah sebesar 

46,67%, sedangkan peningkatan dari pra siklus  ke siklus II adalah sebesar 

100% dan peningkatan dari siklus I ke siklus II adalah 36, 37%. 

2. Penerapan model pembelajaran Talking Stick dapat meningkatkan minat belajar 

peserta didik terlihat pada hasil angket yang dilakukan oleh peneliti (guru) 

dikategorikan tinggi. Hal ini dapat dibuktikan   dengan  minat belajar peserta 

didik sebelum diterapkannya model pembelajaran  Talking Stick  pada  tahap 

pra siklus skor minat belajar peserta didik terhadap mata pelajaran Sejarah 

Kebudayaan Islam (SKI),  kategori rendah  sebesar 62, 85%, dari 35 peserta 

didik dan   tidak ada yang memiliki minat belajar tinggi terhadap  mata 
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pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI).  Setelah  diterapkannya model 

pembelajaran  Talking Stick  pada Siklus I  meningkat dimana minat belajar 

peserta didik menunjukkan dalam kategori sedang sebesar 85, 85%  dan   

kategori tinggi  sebesar 14, 28%    dari 35  peserta didik,  selanjutnya pada 

siklus II pada kategori tinggi mengalami peningkatan  sebesar 74, 28%,  dari 35 

siswa dan  tidak ada lagi kategori rendah.  

 
5.2 Limitasi  

Limitasi atau kelemahan pada penelitian terletak pada proses penelitian. Peneliti 

menyadari bahwa dalam suatu penelitian pasti terjadi banyak kendala dan  hambatan. 

faktor yang menjadi kendala dan hambatan dalam penelitian ini adalah waktu yang 

digunakan dalam proses penelitian, yaitu:  

1. Variabel minat belajar peserta didik pengumpulan datanya menggunakan 

angket atau kuesioner sehingga peneliti tidak dapat mengontrol jawaban 

responden yang tidak menunjukkan kenyataan yang sesungguhnya 

2. Alokasi waktu dalam proses penelitian terhadap penerapan model  

pembelajaran Talking Stick kurang maksimal, sehingga peneliti melibatkan 

guru untuk melaksanakan pembelajaran pada kelompok, agar  siswa mendapat 

perlakuan dari guru yang mengawasinya.  

3. Ada beberapa siswa yang  masih kurang dalam keterampilan membaca 

sehingga  pada saat evaluasi test , menyebabkan cukup banyak waktu yang 

digunakan menjadi tidak efisien dalam menjawab soal tes dan membuat 

beberapa peserta didik belum mencapai ketuntasan  individu. 
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5.3 Rekomendasi 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, dapat disampaikan beberapa 

rekomendasi berkaitan dengan  hasil penelitian yang telah dilakukan penerapan 

model pembelajaran Talking Stick, menunjukan bahwa minat belajar peserta didik 

berhubungan yang positif dan signifikan dengan hasil belajar Sejarah Kebudayaan 

Islam (SKI), maka beberapa rekomendasi yang disampaikan bagi peneliti selanjutnya  

yang dapat penulis sampaikan sebagai berikut: 

1. Bagi guru sekolah dasar perlu menerapkan model pembelajaran Talking Stick 

sebagai salah satu model dalam mata pelajaran lainnya  di kelas guna 

menumbuhkan minat belajar peserta didik dan meningkatkan hasil belajar.  

2. Bagi pengambil kebijakan sekolah untuk menjadikan model pembelajaran 

Talking Stick sebagai salah satu model yang dapat diterapkan dalam 

pembelajaran di sekolah dasar. 

3. Kepada peneliti selanjutnya, agar penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan 

dalam melakukan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan model 

pembelajran Talking Stick atau model pembelajaran aktif lainnya dan 

menerapkannya pada mata pelajaran lain, sehingga hasil belajar peserta didik 

dapat meningkat. 

 

 

 

 

 

 


