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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang “Upaya Guru dalam 

Pengembangan Akhlak Perilaku Sosial Melalui Metode Bermain Peran di RA 

Masyithoh Tugurejo Semarang” dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai 

berikut :  

1. Implementasi metode bermain peran dalam pengembangan akhlak 

perilaku sosial di RA Masyithoh Tugurejo Semarang sudah berjalan 

dengan baik. Penerapan metode bermain peran ini mengedepankan 

aktifitas peserta didik. Kegiatan ini dilaksanakan secara kolektif, oleh 

karena itu dibutuhkan kerjasama yang baik. Peran guru dalam 

pembelajaran sebagai sutradara yang mengatur setiap adegan dan 

mengarahkan peserta didik sehingga bisa mengambil pelajaran dari 

aktifitas bermain peran tersebut.  

2. Metode bermain peran dapat mengembangkan akhlak perilaku sosial 

peserta didik di RA Masyithoh Tugurejo Semarang. Pengembangan akhlak 

perilaku sosial peserta didik dapat dilihat dari hasil observasi terhadap 

aktivitas peserta didik. Pada tahap pra siklus aktivitas peserta didik adalah 

46,43 % yang menunjukkan bahwa akhlak perilaku sosial peserta didik 

belum berkembang dengan baik. Sedangkan pada siklus I aktivitas peserta 

didik mencapai 64,29% dan menunjukkan bahwa akhlak perilaku sosial 

peserta didik mulai berkembang dengan baik.  

 

B. Saran-saran 

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian di atas, maka peneliti ingin 

memberikan beberapa saran sebagai berikut : 

1. Guru hendaknya berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan kesan 

positif kepada peserta didik bahwa pembelajaran yang berlangsung itu 
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menyenangkan. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara dan teknik 

penyajian yang bervariasi. 

2. Pihak sekolah, dalam hal ini kepala sekolah, hendaknya memberi 

kesempatan kepada guru, untuk selalu meningkatkan kemampuan 

profesional mereka dengan banyak mengikutsertakan mereka dalam 

kegiatan-kegiatan yang mendukung seperti penataran, seminar, loka karya, 

dan lain-lain. 

3. Orang tua, hendaknya ikut berpartisipasi dalam menanamkan akhlak 

perilaku yang baik kepada anaknya. Dengan demikian akhlak perilaku 

peserta didik akan berkembang dengan baik, yang akhirnya akan tertanam 

dengan kuat hingga dewasa. 

 

C. Penutup 

Dengan mengucapkan alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah 

SWT yang telah memberi anugerah kepada penulis, sehingga usaha dalam 

penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar walaupun masih dalam 

bentuk yang sangat sederhana dan jauh dari kesempurnaan. Karena penulis 

menyadari akan kelemahan, kekurangan dan keterbatasan pengetahuan 

maupun pengalaman yang penulis miliki. 

Penulis selalu berharap keberhasilan yang lebih baik serta lebih 

bermanfaat bagi pembaca, khususnya pada diri sendiri dan minimal dapat 

memberikan sumbangan berpikir kepada semua yang benar-benar 

membutuhkannya. 

Penulis yakni bahwa setiap manusia itu tidak ada yang sempurna. 

Demikian juga usaha penulis itu banyak kekurangan. Oleh karena itu kritik 

dan saran yang bersifat membangun selalu penulis harapkan untuk 

kelengkapan dan kesempurnaan pemikiran selanjutnya. 
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