
 

 

BAB V  
PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan 

sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa: 

5.1.1 Penerapan metode  pembelajaran talking stick melalui media  dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam (PAI) kelas X1 NKPI SMKN 1 Molawe. Hal tersebut dapat dilihat 

dari persentase ketuntasan belajar yang diperoleh siswa pada pra siklus 

sebesar 6,42% dengan nilai rata-rata 27,38. Setelah dilaksanakan tindakan 

siklus I, persentase ketuntasan belajar siswa meningkat menjadi 64,28% 

dengan nilai rata-rata adalah 54,74. Kemudian dilanjutkan pada siklus II 

persentase ketuntasan belajar siswa meningkat menjadi 92,85% dengan nilai 

rata-rata 81,42.  

5.1.2  Peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam (PAI) kelas NKPI XI SMKN1 Molawe II sebesar 41,17% dan 

peningkatan kemampuan siswa dari pra siklus sampai dengan siklus II 

sebesar 30% Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, 

maka peneliti mengajukan saran untuk pengembangan pembelajaran dan 

penelitian sebagai berikut: 

5.2.1Kepada Kepala Sekolah agar diharapkan dapat memberikan arahan dan 

motivasi kepada guru agar terus memberikan inovasi dalam pembelajaran 

khususnya dengan menerapkan metode pembelajaran talking stick  dalam 
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pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI), karena motode pembelajaran ini 

menarik perhatian siswa agar aktif dalam mengikuti proses pembelajaran. 

5.2.2 Kepada guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) agar 

selalu berupaya menciptakan pembelajaran yang aktif dan inovatif 

bagi siswa, diantaranya dengan menerapkan metode  pembelajaran 

talking stick sebagai salah satu yang dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI). 

5.2.3 Kepada siswa agar dapat menguasai penerapan model pembelajaran 

etalking stick dalam meningkatkan hasil belajar Pendidikan Agama Islam 

(PAI) dan terus aktif dalam mengikuti proses pembelajaran serta terus 

berupaya dalam mengembangkan  berbagai potensi yang dimilikinya demi 

kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. 

5.2.3 Kepada peneliti lain, diharapkan agar penelitian ini dapat menjadi 

acuan dalam melakukan penelitian lebih lanjut  dengan pembelajaran 

talking y dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI).  

 

 


