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BAB V 

PENUTUP 

 A. Kesimpulan 

Penerapan strategi Everyone Is a Theacher Here Mata Pelajaran Sejarah 

Kebudayaan Islam di MTs Unggula Rowosari Kendal terbukti dapat 

meningkatkan minat belajar siswa. Hal ini terbukti dengan adanya peningkatan 

jumlah siswa yang memiliki minat belajar yang tinggi. Hasil dari pra Siklus yang  

dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa dari 45 siswa kelas VII menunjukkan 

bahwa terdapat 7 orang siswa memiliki minat belajar yang tinggi, 13 orang siswa 

memiliki minat belajar yang rendah terhadap mata pelajaran Sejarah Kebudayaan 

Islam, Sedangkan 25 orang siswa memiliki minat belajar dalam kategori sedang. 

Pada siklus I menunjukkan adanya peningkatan. Jumlah siswa yang minat 

belajarnya tinggi bertambah menjadi 12 siswa, sedangkan siswa yang minatnya 

dalam kategori sedang jumlahnya menurun dari 25 menjadi 14 orang siswa. Untuk 

kategori rendah berkurang dari 13 menjadi 9 siswa. Peneliti merasa bahwa hasil 

yang dilakukan masih jauh yang diharapkan maka peneliti melanjutkan pada 

siklus yang kedua. Kemudian pada siklus II menunjukkan terdapat peningkatan 

jumlah yang pada pra siklus berjumlah 12 orang menjadi 19 orang siswa, 

sedangkan untuk kategori sedang mengalami penurunan yang pada pra siklus 

berjumlah 25 orang siswa menjadi 21 orang siswa. Untuk kategori rendah terdapat 

5 orang siswa pada siklus yang kedua ini.  

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti menyarankan: 

a Bagi Sekolah 

Agar menerapkan strategi Everyone Is a Theacher Here  di dalam 

kegiatan belajar mengajar pada bidang Pendidikan Agama Islam maupun yang 

lainnya, karena berdasarkan hasil penelitian hal ini dapat meningkatkan minat 

belajar siswa 

b Bagi siswa 

Diharapkan untuk lebih semangat dalam belajar dan menyenangi mata 

pelajaran sejarah baik sejarah umum ataupun sejarah Islam.  
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Dengan kesenangan itulah maka akan muncul minat untuk belajar yang 

menjadikan belajar semakin terasa mudah. 

c Bagi penelitian lebih lanjut 

Agar dapat mempergunakan hasil penelitian ini sebagai kajian untuk 

diadakan penelitian lebih lanjut tentang penerapan strategi Everyone Is a Theaher 

Here terhadap variable yang berbeda. 

Dalam penulisan skripsi ini banyak dijumpai kesalahan, maka saran dan 

kritik yang konstruktif sangat peneliti harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. 

Alhamdulillah skripsi ini telah selesai, semoga bermanfaat bagi pembaca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 


