BAB V
PENUTUP

A. Simpulan
Hasil penelitian tentang penelitian tindakan kelas “Penerapan metode
Card Sort bagi peningkatan hasil belajar Bahasa Arab materi pokok Hadiqatul
Bait di kelas V MI Tsamrotul Huda 2 Jatirogo Kecamatan Bonang Demak
Tahun Ajaran 2010/2011,” dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Penerapan

metode Card Sort pada pembelajaran Bahasa Arab materi

pokok Hadiqatul Bait di kelas V MI Tsamrotul Huda 2 Jatirogo Bonang
Demak tahun ajaran 2010/2011 dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu
dari perencanaan peneliti membuat rencana pelaksanaan pembelajaran,
menyediakan kartu cabang dan induk, menyediakan alat peraga merancang
pembentukan kelompok, menyusun kuis, menyiapkan lembar observasi
dan pendokumentasian. Kemudian dilakukan tindakan yang merupakan
proses pelaksanaan pembelajaran yang dimulai dari pendahuluan berupa
doa dan absensi, tahap pelaksanaan peneliti menyuruh siswa membaca
bersama-sama materi Hadiqatul Bait dan guru membaca sendiri materi
Hadiqatul Bait dengan benar dan didengarkan semua siswa, dilanjutkan
guru menyuruh peserta didik mencari kartu cabang dan mencocokkannya
pada kartu induk baik secara individu maupun kelompok, terakhir penutup
dengan memberikan soal dan berdo’a bersama.
Setelah dilakukan proses penerapan, selanjutnya dilakukan observasi
dengan menilai hasil motivasi belajar, hasil nilai prestasi belajar peserta
didik dan tahap refleksi. Peneliti melakukan evaluasi terhadap kekurangan
setiap tahapan siklus kemudian menjadi acuan ke tahap siklus berikutnya.

2. Hasil Pra siklus, siklus I, siklus II dan siklus III dengan menerapkan
metode Card Sort pada pembelajaran Bahasa Arab materi pokok Hadiqatul
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Bait di kelas V MI Tsamrotul Huda 2 Jatirogo Bonang Demak
menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar siswa. Hal itu dapat dilihat
dari tingkat ketuntasan belajar peserta didik persiklus yaitu pada pra siklus
50% menjadi 62,5% pada siklus I, naik menjadi 78,1% pada siklus II
terakhir pada siklus III meningkat menjadi 90,7%. Maka dengan
menggunakan active learning tipe Card Sort dalam pembelajaran Bahasa Arab
materi pokok Hadiqatul Bait di kelas V MI Tsamrotul Huda 2 Jatirogo
Bonang Demak berhasil dan mencapai indikator yang ditentukan yaitu
80%.
B. Saran-saran
Setelah melihat kondisi yang ada, serta berdasarkan hasil penelitian
yang penulis lakukan, tidak ada salahnya bila penulis memberikan beberapa
saran sebagai masukan dalam meningkatkan kualitas pendidikan khususnya
pada pembelajaran bahasa arab sebagai berikut:
1. Bagi Guru Bahasa Arab
a. Hendaknya guru menyiapkan segala hal yang mendukung proses
belajar mengajar dengan sebaik-baik mungkin agar materi dapat
tersampaikan secara maksimal.
b. Hendaknya guru berani melakukan langkah kreatif dan mencari solusi
jika proses pembelajaran belujm mencapai keberhasilan.
c. Hendaknya guru selalu mengikuti perkembangan informasi terkait
dengan metode pembelajaran yang selalu mengalami perkembangan
sehingga mampu menjadi guru yang profesional dan mencapai hasil
optimal.
2. Pihak Sekolah
a. Hendaknya seluruh pihak sekolah mendukung dalam tiap kegiatan
pembelajaran yang berlangsung.
b. Memfasilitasi proses pembelajaran dengan melengkapi sarana dan
prasarana yang dibutuhkan
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c. Perlunya kerja sama dengan pihak sekolah dengan orang tua siswa dan
masyarakat yang diharapkan dengan itu akan lebih memudahkan
proses pembelajaran dan akan membantu memaksimalkan guna
mencapai tujuan pembelajaran pendidikan yang diharapkan.
3. Peserta Didik
a. Lebih rajin dalam belajar dan respon terhadap pembelajaran yang
dilakukan
b. Meningkatkan lagi kemampuan belajar dengan belajar bersama teman
lain sekolah yang lebih maju teknik pembelajarannya.
C. Penutup
Demikian penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan.

Penulis

menyadari bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kesalahan dan
kekurangan. Maka dengan segenap kerendahan hati peneliti mohon kritik dan
saran yang membangun kemajuan dunia pendidikan di Indonesia. Semoga
Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat-Nya, sehingga kita semua dapat
menggapai ketenteraman lahir dan batin untuk mengabdi kepada-Nya.

