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BAB V 

KESIMPULAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang ada di bab sebelumnya dapat 

disimpulkan bahwa  : 

1. Upaya guru dalam meningkatkan prestasi belajar mata pelajaran al-Qur’an 

Hadits di Madrasah Ibtidaiyah Matholiul Huda Kedungwaru Kidul 

Karanganyar Demak dilakukan melalui penelitian tindakan kelas, yakni 

melakukan perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi. Adapun hasil 

yang telah dilakukan dalam dua siklus kegiatan diperoleh data bahwa 

aktifitas siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran mengalami 

kenaikan. Pada siklus I prosentase keaktifan siswa adalah 66%, sedangkan 

pada siklus II menjadi 80%. Hal ini disebabkan antara lain pada siklus I 

kurangnya motivasi belajar anak, juga kreatifitas guru yang kurang 

maksimal dalam memberdayakan anak dalam proses pembelajaran di 

kelas. 

2. Secara keseluruhan hasil penelitian menunjukkan peningkatan aktifitas 

siswa seperti yang sebelumnya pada pra siklus dan siklus 1 siswa masih 

kurang aktif pada akhir pelaksanaan, namun pada siklus 2 siswa sudah 

aktif  ketika sebelum pelaksanaan, selama pelaksanaan dan pada akhir 

pelaksanaan bimbingan. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa metode 

menghafal dalam pembelajaran Al-Qur’an Hadits di kelas IV semester 1 

materi surat Al-Insyirah di Madrasah Ibtidaiyah Matholiul Huda 

Kedungwaru Kidul Karanganyar Demak cukup efektif. Intinya bahwa 

melalui metode menghafal dapat meningkatkan prestasi belajar. Tentunya 

didukung sarana prasarana pembelajaran serta kreatifitas guru dalam 

mengelola kelas agar prestasi anak terus dapat ditingkatkan secara 

maksimal. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan diajukan saran sebagai berikut : 

1. Untuk guru 

a. Hendaknya guru dalam memberikan materi pembelajaran banyak 

menggunakan metode teladan.  

b. Hendaknya guru setiap memberikan materi pembelajaran dengan 

media yang menyenangkan dan variatif 

c. Hendaknya guru dalam memberikan materi pembelajaran sebaiknya 

memberikan kebebasan memilih media bahkan kalau perlu agar siswa 

menggunakan media variatif. 

2. Untuk Lembaga 

a. Dalam mengevaluasi hasil pembelajaran anak yang bertujuan untuk 

melihat sejauh mana prestasi anak hendaknya dengan cara terpadu. 

b. Hendaknya menyediakan sarana prasarana yang memadai agar guru 

selalu meningkatkan kreatifitasnya dalam proses pembelajaran. 

3. Untuk Orang Tua/ Wali Murid 

a. Hendaknya membantu proses pembelajaran selama di rumah. 

b. Membantu menyediakan sarana yang diperlukan sekolah untuk 

menunjang kualitas pembelajaran. 

C. Kalimat Penutup 

Sebagai kata penutup dalam penulisan skripsi ini, penulis 

memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 

taufiq, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini. Namun penulis menyadari bahwa skripsi yang dibuat ini masih 

jauh dari kesempurnaan dikarenakan keterbatasan pengetahuan penulis. Oleh 

karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan 

demi kesempurnaannya. 

Mudah-mudahan apa yang penulis buat ini mendapat ridha dari Allah 

SWT dan semoga skripsi yang sederhana ini berguna bagi dunia pendidikan, 

agama, nusa dan bangsa pada umumnya serta untuk penulis pada khususnya. 

Amin Ya Robbal alamin. 


