
 

67 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Pencapaian tujuan pembelajaran dibutuhkan perencanaan, 

pengelolaan pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pertanggungjawaban 

yang baik. Hal ini secara tidak langsung dianggap sebagai tolok ukur dalam 

usaha pencapaian tujuan pembelajaran secara optimal.  

Pada proses pencapaian tujuan pembelajaran tersebut, tidak bisa lepas 

dari suatu problem. Mengatasi suatu problem berarti menggunakan problem 

tersebut dan mengelolanya. Sehingga kita dapat memperoleh keuntungan 

dari problem itu dan meraih kesempatan untuk terus maju. Agar berhasil 

dalam mengelola dan mengatasi problem, kita perlu memahami problem 

dengan baik. Memahami berarti mengerti dan mengetahui sesuatu secara 

mendalam. Memahami mensyaratkan penguasaan detail suatu hal, seluk 

beluk bahkan asal usulnya. 

Berdasarkan pembahasan yang disajikan dan hasil penelitian yang 

peneliti lakukan, maka akhirnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1.   Peneliti mengamati pelaksanaan pembelajaran dengan metode Bermain 

Sambil Belajar di RA. Siti Khodijah, masih terperangkap dalam kegiatan 

bermain yang mengandalkan kertas dan pensil. Sehingga alokasi waktu 

yang terserap adalah lebih banyak untuk kegiatan tersebut. Hal ini 

berakibat pada evaluasi terhadap kemajuan peserta didik yang hanya 

menekankan pada kemampuan baca tulis 

2.   Dengan menciptakan suatu metode bermain dapat membantu peserta 

didik memahami sesuatu hal dengan rileks, santai tanpa suatu paksaan. 

Membantu mereka untuk merasa aman dan dapat menghargai serta 

menerima diri mereka sendiri dari segala kegiatan yang mereka kerjakan. 

Peserta didik merasa “menikmati” proses kegiatan pembelajaran 

3. RA. Siti Khodijah yang terletak di daerah pedesaan masih terbatas akan 

sarana atau fasilitas pembelajaran. Oleh karena itu steakholder sekolah 
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terutama pendidiknya harus dapat memanfaatkan potensi alam sekitar 

yang sangat kaya akan ilmu pengetahuan. Menjadikan potensi alam 

tersebut sebagai nilai plus untuk memberikan kesempatan peserta didik 

bereksplorasi dan mengembangkan kemampuan yang dimiliki secara 

optimal. 

 

B. Saran 

Demi perbaikan dan kesempurnaan serta peningkatan segala usaha 

yang telah dilaksanakan, tentu saja diperlukan tegur sapa dan saran. Untuk 

itu sesuai dengan pembahasan ini peneliti akan mengemukakan beberapa 

saran yang dirasa perlu yaitu: 

1.   Kepala sekolah sebagai supervisor harus lebih aktif memberdayakan 

potensi sekolah yang dipimpinnya. Memperhatikan berbagai komponen 

pendukung pelaksanaan pembelajaran dengan metode Bermain Sambil 

Belajar, sehingga RA. Siti Khodijah Demak menjadi lembaga pendidikan 

yang lebih baik 

2.   Pengurus yayasan yang bertugas sebagai pengawas hendaknya 

melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan AD/ART yayasan. 

Pengurus yayasan juga harus selalu memotivasi pihak sekolah untuk 

lebih berkualitas baik secara materi ataupun imateri 

3. Hendaknya pendidik selalu memperhatikan kemampuan awal  peserta 

didik dalam melaksanakan proses pembelajaran. Hal tersebut dilakukan 

agar pendidik dapat mempersiapkan perencanaan pembelajaran yang 

disesuaikan dengan kompetensi masing-masing peserta didik, sehingga 

peserta didik mampu mengikuti proses pembelajaran yang sesuai dengan  

kemampuan yang dimiliki. Pendidik juga harus selalu 

mengkomunikasikan tumbuh kembang anak didik kepada wali muridnya 

4.   Wali murid hendaknya dapat bekerjasama dengan pihak sekolah demi 

kelancaran pelaksanaan pembelajaran 

5. Warga lingkungan sekolah hendaknya lebih sadar akan kebersihan 

lingkungan. 
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C.  Penutup 

Al-Hamdulillah, berkat  rahmat, taufik  dan hidayah  dari  Allah SWT., 

peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini, meskipun penulisan skripsi ini 

masih jauh dari kesempurnaan. Kekurangan ini tidak lain adalah karena 

keterbatasan yang ada pada diri peneliti serta beberapa faktor lainnya. Oleh 

karena  itu peneliti merasa perlu untuk mendapatkan segala kritikan, koreksi, 

dan saran yang bersifat konstruktif dari para pembaca demi kesempurnaan 

skripsi ini. 

Akhirnya peneliti menyampaikan terima kasih kepada semua pihak 

yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini,  semoga mendapat 

imbalan dari Allah SWT. dan penulisan skripsi ini dapat memberikan 

manfaat bagi peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya. Amin 


