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BAB V 

PENUTUP 

 

Simpulan 

Berdasarkan data yang diperoleh serta hasil analisis dari penelitian 

yang telah dilaksanakan, maka dapat diambil kesimpulan sebaga bahwa 

implementasi model pembelajaran Think Pair Share pada  Mata Pelajaran 

PKn di Kelas V MI Safinatul Huda  Sowan Kidul Kedung Jepara Tahun 

Pelajaran 2016/2017 adalah baik terbukti adanya peningkatan keaktifan siswa 

pada setiap siklus pada pada kondisi awal (pra siklus) hanya 12 siswa dari 37 

siswa yang aktif dalam pembelajaran atau 33% siswa yang aktif dalam 

pembelajaran. Ini berarti bahwa pada kondisi awal (pra siklus) keaktifan siswa 

dalam kategori kurang baik meningkat pada siklus I sebanyak 24 siswa dari 37 

siswa yang aktif dalam pembelajaran atau 64% siswa yang aktif dalam 

pembelajaran. Ini berarti bahwa pada siklus I keaktifan siswa mulai meningkat 

dari kondisi awal yang berarti dalam kategori cukup baik dan meningkat pada 

siklus II sebanyak 32 siswa dari 37 siswa yang aktif dalam pembelajaran atau 

86% siswa yang aktif dalam pembelajaran. Ini berarti bahwa pada siklus II 

keaktifan siswa meningkat dari siklus I yang berarti dalam kategori baik. Dan 

tidak perlu Perlu dilakukan tindakan berikutnya karena hasil yang dicapai 

kurang dari indikator keberhasilan, yaitu sebanyak 80%, supaya keaktifan 

siswa menjadi lebih baik. 

Model pembelajaran Think Pair Share dapat meningkatkan hasil 

belajar pada  Mata Pelajaran PKn di Kelas V MI Safinatul Huda  Sowan Kidul 

Kedung Jepara Tahun Pelajaran 2016/2017. Pada pra siklus rata-rata hasil 

belajar 61.6 atau 33% nilai observasinya sebanyak 32 siswa meningkat pada 

siklus I nilai rata hasil belajar adalah 72.02 dan nilai observasinya 64%  atau 

24 siswa dengan kategori cukup baik. Pada siklus II hasil belajar siswa 

mencapai nilai rata-rata mencapai 78 dan nilai observasinya 86% atau 32 

siswa dengan kategori baik. Sehingga dari peningkatan pada siklus II tersebut 
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sudah mencapai indikator kebehasilan sebesar 80% (86% > 80%) dengan 

cukup memuaskan 

 

Saran  

Bagi Kepala Sekolah 

Dalam upaya mengefektifkan Model Pembelajaran Think Pair 

Share dalam pembelajaran bagi siswa Kepala Sekolah hendaknya 

mensosialisasikan Model Pembelajaran Think Pair Share kepada guru-

guru supaya mereka mengenal dan memahami Model Pembelajaran Think 

Pair Share serta dapat menerapkannya dalam materi mata pelajaran PKn. 

Bagi Guru 

a. Sebaiknya materi yang akan dibacakan guru dengan menggunakan 

Model Pembelajaran Think Pair Share tidak terlalu panjang dan rumit 

sehingga siswa mudah memahami isi materi. 

b. Bagi guru yang mengajar di Kelas V atas Model Pembelajaran Think 

Pair Share dapat digunakan sebagai salah satu model pembelajaran 

utuk meningkatkan hasil belajar siswa. 

Bagi Siswa 

Pada saat menyampaikan materi dengan menggunakan Model 

Pembelajaran Think Pair Share sebaiknya siswa memperhatikan agar 

siswa dapat memahami isi materi sehingga memperoleh nilai yang bagus. 

Bagi Peneliti lain 

Diharapkan peneliti lain dapat mengembangkan dan menerapkan 

model Listening Team dalam pembelajaran PKn di tingkat menengah atau 

tingkat lanjutan. 

 

Kata Penutup 

Dengan manfaat puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah 

menciptakan dunia se-isinya. Hanya karena ridlo dan rahmat-Nya lah kami 

dapat menyelesaikan skripsi yang sederhana ini. 

Segala kritik dan saran sungguh diharapkan untuk penyempurnaan 

skripsi ini, akhirnya penulis berdoa semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis 
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khususnya dan para pembaca pada umumnya, serta semoga mendapat ridha 

Allah SWT. Amin ya robbal „aalamin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


