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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dan analisis tentang upaya peningkatan prestasi siswa 

pada pembelajaran moral keagamaan melalui metode bercerita (studi tindakan 

pada siswa kelompok B RA Bustanul Qur’an Karangasem Sayung Demak tahun 

pelajaran 2010/ 2011), maka pada bab akhir skrpsi ini dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Upaya peningkatan prestasi siswa pada pembelajaran moral keagamaan siswa 

kelompok B RA Bustanul Qur’an Karagasem Kec. Sayung Kab. Demak 

adalah menggunakan metode bercerita. 

2. Ada peningkatan prestasi/hasil belajar dan pembelajaran moral keagamaan 

siswa kelompok B RA Bustanul Qur’an Karangasem Sayung Demak setelah 

menggunakan metode bercerita. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan hasil 

belajar setiap siklus dimana pada pra siklus  tingkat ketuntasannya 17 siswa 

atau 56,7% naik pada siklus I menjadi 23 siswa atau 76,6%, pada siklus II 

sudah menjadi 27 siswa atau 90%. Sedangkan proses keaktifan siswa 

mengalami kenaikan dimana pada pra siklus  yang baik 11 siswa atau 36,7%, 

pada siklus I naik menjadi 21 siswa atau 70% dan pada siklus II sudah 

mencapai 25 siswa atau 83,3%. 

B. Saran 

Ada beberapa saran yang ingin peneliti sampaikan antara lain : 

1. Kepada Siswa 

a. Lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran, terutama pembelajaran moral 

keagamaan. 

b. Lebih memperhatikan guru dalam pembelajaran. 

2. Kepada Guru 

a. Guru harus pandai memilih metode yang sesuai dengan materi 

pembelajaran dan keadaan peserta didik. 
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b. Meningkatkan kompetensi. 

c. Membuat perencanaan yang matang dalam setiap proses pembelajaran 

yang akan dilakukan. 

3. Kepada kepala Raudlatul Athfal (RA) 

a. Untuk melengkapi sarana dan prasarana bagi peningkatan mutu 

pembelajaran. 

b. Sering melakukan supervisi terhadap guru. 

4. Kepada Orang Tua 

a. Membantu dan mendukung setiap program RA. 

b. Memberikan kontribusi berupa apapun kepada RA. 

C. Penutup 

Syukur Alhamdulillah peneliti panjatkan kepada Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat 

menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan harapan semoga bermanfaat bagi 

siapapun yang membacanya. 

Dalam pembahasan skripsi ini tentunya tidak luput dari kekurangan dan 

ketidaksempurnaan, hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan dan 

pengetahuan peneliti dapatkan. 

Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada peneliti maupun 

kepada pembaca yang budiman, Amiin. 


