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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Setelah dilaksanakan tindakan baik dalam siklus I maupun dalm siklus 

II sehingga didapat hasil evaluasi seperti yang sudah dibahas sebelumnya 

maka dapat diambil kesimpulan bahwa: 

Penggunaan stategi Reading Aloud dapat meningkatkan prestasi belajar 

siswa dalam pembelajaran SKI pokok bahasan Dakwah Nabi Muhammad 

SAW di Makkah pada kelas VIII M.Ts. Al-Munir Bandongan Magelang. 

 

B. Saran  

Setelah dilakukan penelitian penerapan strategi reading aloud pada 

mata pelajaran SKI pokok bahasan Dakwah Nabi Muhammad saw. di 

Makkah kelas VIII M.Ts. Al-Munir Bandongan dan memperhatikan hasil 

yang dicapai pada penelitian tersebut, ada beberapa hal yang dapat disarankan 

demi tercapainya pembelajaran yang baik pada masa yang akan datang 

dengan harapan jika pembelajaran dilaksanakan dengan perencanaan dan 

pelaksanaan yang baik maka akan mendapat prestasi yang tinggi. Beberapa  

saran tersebut diantaranya adalah : 

1. Setiap pembelajaran yang dilakukan harus sesuai dengan rencana dan tujuan 

yang diharapkan. 

2. Persiapan sebelum melakukan pembelajaran hendaknya dilakukan dengan 

baik dan terarah. 

3. Semua pendidik dan siswa hendaknya selalu aktif ketika mengikuti kegiatan 

pembelajaran. 

4. Pendidik /guru harus mampu menggali setiap informasi yang berasal dari 

berbagai sumber yang dapat diterima semua peserta didik yang mengikuti 

pembahasan. 
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5. Guru harus mampu menguasai banyak metode dan strategi yang dijadikan 

altenatif pilihan untuk digunakan dalam setiap pembelajaran yang memiliki 

karakteristik yang berbeda-beda. 

6. Pemilihan strategi pembelajaran hendaknya disesuaikan dengan kondisi 

beberapa aspek yang ada. 

7. Hendaknya pihak sekolah memberikan fasilitas yang cukup bagi guru untuk 

lebih sering mengikuti kegiatan yang mampu meningkatkan kemampuan 

guru dalam melaksanakan pembelajaran. 

8. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai refleksi bagi guru 

demi meningkatkan mutu pembelajaran. 

Demikian beberapa saran yang dapat disampaikan dengan harapan 

mampu memberikan dorongan demi tercapainya kegiatan pembelajaran yang 

baik dengan prestasi yang tinggi. 

 

C. Penutup 

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat, taufik, hidayah dan 

inayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Peneliti 

menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan 

karena keterbatasan Peneliti oleh karena itu saran dan kritik yang membangun 

sangat diharapkan demi perbaikan di masa yang akan datang.Harapan penulis 

semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi 

pembaca pada umumnya.  
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