
64 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Dengan melihat data-data yang telah dianalisis maka kesimpulan yang 

dapat diambil sebagai berikut : 

1.  Dari hasil penelitian tindakan kelas yaitu peningkatan kemampuan 

membaca tulisan arab dengan menggunakan VCD pada siswa kelas B 

RA Muslimat NU Girirejo Tegalrejo Magelang dapat dibandingkan 

dengan sebelum menggunakan VCD. Sebelum menggunakan VCD 

kemampuan siswa kelas B RA Muslimat NU Girirejo Tegalrejo 

Magelang hanya 45% siswa yang mampu membaca dengan baik. 

2.  Terdapat peningkatan belajar membaca tulisan arab siswa kelas B RA 

Muslimat NU Girirejo Tegalrejo Magelang tahun 2011 melalui 

penggunaan VCD. Terbukti dengan hasil analisis nilai rata-rata dan 

prosentase telah mencapai target sesuai dengan target yang telah 

ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dari hasil siklus I posentase ketuntasan 

belajar kemampuan membaca tulisan arab 52%  pada siklus II menjadi 

69,3% meningkat 17,3%, dan peningkatan pada siklus III menjadi 90,2%. 

Dan dari hasil penelitian rata-rata nilai keaktifan siswa dalam 

pembelajaran pada siklus I yang tadinya mencapai 56%, pada penelitian 

siklus II menjadi 68%, sedangkan hasil pengamatan keaktifan siswa 

dalam pembelajaran siklus III mencapai 90, 67%, sehingga dapat 

diketahui telah terjadi peningkatn 12% dari siklus I sampai siklus II dan 

22,67% dari siklus II sampai siklus III. 

 

B. Saran 

Dari kesimpulan diatas menunjukkan adanya peningkatan prestasi 

belajar membaca tulisan arab melalui penggunaan VCD pada siswa kelas B 

RA Muslimat NU Girirejo Tegalrejo Magelang tahun 2011, ini berarti 
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penggunaan VCD tidak terbatas hanya digunakan pada materi membaca 

tulisan arab saja, namun bisa digunakan untuk pelajaran lain. 

Penulis menyampaikan saran sebagai berikut : 

1. Kepada guru, penulis sangat mengharapkan upaya peningkatan prestasi 

belajar melalui penggunaan VCD dalam pembelajaran 

2. Bagi sekolah, penggunaan VCD dalam pembelajaran tidak terbatas hanya 

pada materi membaca tulisan arab, namun bisa digunakan untuk pelajaran 

atau materi yang lain. 

3. Bagi peneliti berikutnya yang akan mendalami penelitian ini supaya 

dikembangkan lagi kelebihan-kelebihan penggunaan VCD agar 

peningkatan prestasi tidak terbatas pada membaca tulisan arab saja. 

 

C. Penutup 

Dengan mengucap syukur alhamdulillah, penulis sampaikan kepada 

Illahi Robbi yang telah memberikan kekuatan, kesehatan dan kemudahan 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi penelitian tindakan kelas ini 

dengan lancar. Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini banyak 

kekurangan, maka penulis mengharap kritik dan saran bersifat membangun 

agar mendekati sempurna. Atas partisipasi dari semua pihak penulis 

sampaikan banyak terima kasih.  

Akhirnya semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan 

pembaca pada umumnya, baik itu dalam bidang ilmu pengetahuan maupun 

pengalaman yang dapat dijadikan bekal di kemudian hari. Amien. 

 

 


