
 

76 
 

BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan 

sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

5.1.1. Proses pelaksanaan pembelajaran PAI dengan menerapkan model 

pembelajaran Take and Give  dapat dilaksanakan sesuai dengan tahap 

perencanaan dan pelaksanaan yang telah disiapkan yang mengacu kepada 

langkah-langkah dari model pembelajaran Take and Give. Setelah 

diterapkannya model pembelajaran Take and Give Aktifitas guru dan 

peserta didik di kelas IV SDN 1 Wolasi dalam proses pembelajaran 

mengalami perubahan. Hal ini dapat dilihat pada hasil penelitian yang 

telah dilakukan. Hasil Observasi aktivitas guru pada siklus I pertemuan 

pertama mencapai 82,05%, dan pertemuan kedua mencapai 87,05%. 

Siklus II pertemuan pertama 90,00% dan pertemuan kedua meningkat 

sebesar 95,00%. Aktivitas peserta didik pada siklus I pertemuan pertama 

mencapai 75,00% dan pertemuan kedua mencapai 81,25%. Siklus II 

pertemuan pertama mencapai 85,00% dan pertemuan kedua mencapai 

93,75%. 

5.1.2. Hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran PAI kelas IV SDN 1 

Wolasi dapat ditingkatkan melalui penerapan model pembelajaran Take 

and Give. Nilai ulangan harian yang dijadikan sebagai hasil tes awal pra 

siklus mencapai ketuntasan sebesar 50,00% dengan nilai rata-rata 67,05. 

Pada siklus I persentase ketuntasan belajar peserta didik mencapai 66,66% 
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dengan nilai rata-rata 72,05. Pada siklus II persentase ketuntasan belajar 

peserta didik mencapai 83,33% dengan nilai rata-rata mencapai 80,83. 

Peningkatan hasil belajar peserta didik dari pra siklus ke siklus I sebesar 

33,32% dan peningkatan dari siklus I ke siklus II sebesar 25,00% serta 

peningkatan dari pra siklus ke siklus II sebesar 66,66%. 

5.2. Limitasi Penelitian 

Limitasi atau keterbatasan dalam penelitian ini terletak pada proses 

penelitian. Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian pasti terdapat kendala dan 

hambatan. Di antara faktor tersebut yang menjadi kendala adalah sebagai berikut: 

5.2.1. Waktu mata pelajaran yang diteliti yaitu mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam  (PAI) hanya masuk 1 kali dalam  seminggu sehingga membuat waktu 

penelitian menjadi lumayan lama peneliti harus menunggu minggu depan 

untuk masuk kembali mengajar.  

5.2.2. Tidak semua materi cocok untuk diterapkan model pembelajaran Take and 

Give.  

5.2.3. Pelaksanaan  pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran Take 

and Give membutuhkan  perencanaan dan  persiapan yang khusus, sehingga 

sangat menuntut dalam pengelolaan waktu.  
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5.3. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, peneliti mengajukan 

saran demi peningkatan proses pembelajaran sebagai berikut: 

5.3.1. Bagi pihak sekolah agar memberikan himbauan kepada guru agar 

menggunakan model pembelajaran aktif yang bervariasi dalam 

melaksanakan proses pembelajaran. 

5.3.1 Kepada guru mata pelajaran PAI agar menjadikan model pembelajaran Take 

and Give sebagai salah satu model pembelajaran yang dapat diterapkan di 

kelas demi peningkatan hasil belajar yang diharapkan.  

5.3.2 Kepada peneliti selanjutnya, agar penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

acuan dalam melakukan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan model 

pembelajaran Take and Give atau model pembelajaran aktif lainnya dan 

menerapkannya pada mata pelajaran lain.  

  


