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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Dari seluruh kegiatan Penelitian Tindakan Kelas yang dilaksanakan pada 

siswa kelas III MI Al Mustajab Wahyurejo Kecamatan Pringapus Tahun Pelajaran 

2010/2011 dapat disimpulkan sebagai berikut :  

1. Pembelajaran dengan media pembelajaran kartu huruf hijaiyah dapat 

meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar. Hal ini dapat dilihat dari hasil 

pengamatan dari pra siklus 60% pada siklus I 75% dan pada siklus II 95%. 

2. Pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran kartu huruf hijaiyah 

pada dapat meningkatkan keterampilan/kemampuan dalam menulis huruf Al-

Qur’an. Hal ini dapat ditunjukkan oleh perolehan nilai rata-rata tiap siklus 

yang selalu meningkat yaitu pada pra siklus 63 pada siklus I 73,5 dan pada 

siklus II 80,5.   

3. Hasil belajar yang meningkat. 

B. Saran 

Berdasarkan pengalaman selama pelasaknaan Penelitian Tindakan Kelas 

pada materi menulis huruf  Al-Qur’an pada siswa kelas tiga MI Al Mustajab 

Wahyurejo, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang Tahun Pelajaran 

2010/2011, maka dapat di ajukan saran-saran sebagi berikut : 

1. Kepada Guru Pendidikan Agama Islam 

a. Di harapkan dalam pembelajaran menulis huruf Al-Qur’an, Guru Pendidikan 

Agama Islam dapat menggunakan media pembelajaran kartu huruf, sehingga 

anak akan lebih paham dan terampil dalam menulis huruf  Al-Qur’an . 

b. Proses pembelajaran yang sulit disarankan melibatkan siswa secara aktif, 

misalnya siswa diberi tugas secara kelompok. 
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c. Belajar menulis huruf  Al-Qur’an secara kelompok di dalam kelas perlu 

diupayakan  karena siswa akan aktif berdiskusi dan timbul keberanian untuk 

mengeluarkan pendapat sehingga anak akan lebih kritis . 

2. Kepada Pihak Sekolah 

a. Media pembelajarn merupakan hal sangat penting, oleh karena itu hendaknya 

dalam pengadaannya di rencanakan lebih awal sehingga dapat dimasukkan 

dalam RAPBS pada setiap tahunnya. 

b. Media pembelajaran lainnya seperti Al-Qur’an, buku Iqra’ dan qiraah juga 

hendaknya diupayakan karena sangat membantu dalam pembelajaran Baca 

Tulis Al Qur’an 

C. Kata Penutup 

Penulis mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan karunia-Nya, karena dengan rahmat-Nyalah peneliti dapat 

menyelesaikan skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh dari 

sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun adalah 

sangat diharapkan dari para pembaca yang budiman demi kesempurnaan di masa 

mendatang. Dan semoga skripsi ini berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Amiin.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


