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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Deskripsi data dan analisis penelitian tentang upaya meningkatkan 

kecerdasan emosional peserta didik dalam pembelajaran PAI aspek akhlak 

melalui metode kisah pada kelas IV SDI Al-Azhar 29 Semarang dari bab I 

sampai IV maka pada akhir skripsi ini dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Keberhasilan penerapan model pembelajaran melalui metode kisah sebagai 

upaya untuk meningkatkan kecerdasan emosional peserta didik di SDI Al-

Azhar 29 Semarang yang ditunjukkan dengan adanya perubahan dalam 

proses pembelajaran yaitu dalam merespon materi dan sikap peserta didik 

dalam mengelola emosi dalam berhubungan sosial dan memotivasi diri di 

dalam kelas pada saat proses pembelajaran. Hal ini dapat dilihat dari 

perolehan skor yang dipresentasikan melalui pengamatan tentang 

kecerdasan emosional peserta didik dengan indikator mengenal emosi 

(kesadaran diri, mengelola emosi, empati, keterampilan sosial) dan 

motivasi diri  dalam proses pembelajaran. Prosentase peningkatan 

kecerdasan emosional peserta didik dari hasil observasi pra siklus, siklus I 

sampai siklus 2 yaitu dari 57,5% meningkat menjadi 77,5 % dan di atas 

rata-rata yang ditentukan yaitu 70 %. Sedangkan dari hasil angket tiap 

siklus juga menunjukkan peningkatan yaitu dari 65,4 % meningkat 

menjadi 76,92 % di atas rata-rata. 

 

B. SARAN  

Mengingat pentingnya metode pembelajaran secara kreatif untuk 

meningkatkan kecerdasan emosional peserta didik dalam pembelajaran, maka 

peneliti memberikan saran kepada : 
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1. Guru PAI 

a. Hendaknya dalam proses belajar mengajar, guru harus benar-benar 

paham dalam menyiapkan pembelajaran dengan sebaik mungkin, agar 

materi ter sampaikan secara maksimal. 

b. Hendaknya pembelajaran dirancang sedemikian rupa dan memperkaya 

variasi mengajar. Hal ini untuk mengantisipasi kejenuhan yang dialami 

peserta didik. Dan selalu memantau perkembangannya terutama dari 

perilaku, pemikiran dan pemahaman terhadap materi yang diajarkan. 

c. Pelaksanaan pembelajaran dengan metode kisah pada mata pelajaran 

PAI aspek akhlak agar dapat dilakukan tidak hanya sampai pada 

selesainya penelitian ini saja, akan tetapi dilanjutkan dan dilaksanakan 

sebagai program untuk meningkatkan kecerdasan emosional agar 

dalam pembelajaran tidak hanya meningkatkan kecerdasan intelektual 

saja tetapi juga kecerdasan emosional. 

2. Bagi Peserta Didik  

a. Belajarlah yang rajin agar tercapai cita-cita yang diinginkan, karena 

orang yang paling beruntung adalah orang yang memiliki ilmu 

pengetahuan yang bermanfaat untuk kehidupan dunia akhirat. 

3. Bagi pihak Sekolah 

a. Hendaknya seluruh pihak sekolah mendukung dalam kegiatan 

pembelajaran yang berlangsung 

b. Kepada semua pihak sekolah terutama guru atau pendidik hendaknya 

dapat menggunakan metode, pendekatan dan strategi yang bervariasi 

dalam pembelajaran sehingga peserta didik lebih tertarik, termotivasi 

dalam pembelajaran serta dapat mengoptimalkan seluruh aspek 

kecerdasan peserta didik. 

 

C. PENUTUP 

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT yang 

telah melimpahkan kesehatan, rahmat dan hidayah-Nya kepada peneliti, tak 

lupa kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa 
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kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang sehingga penulis 

dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan baik. Meskipun penulisan 

skripsi ini jauh dari kesempurnaan yang ada, maka dengan kerendahan hati 

dan dengan usaha yang semaksimal mungkin penulis telah berusaha menulis 

tugas akhir ini dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab dan 

harapan semoga apa yang disajikan oleh penulis dapat bermanfaat bagi kita 

semua dan khususnya para pembaca. 

Kemudian kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan 

demi kesempurnaan skripsi ini. Demikianlah penelitian skripsi yang dapat 

penulis susun, apabila masih terdapat kesalahan dan kekurangan dalam 

pembuatan skripsi ini semata-mata keterbatasan pengetahuan penulis dan 

kelebihan serta kebenaran yang ada itu semua karena ridho Allah. Sekian dari 

penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua dan semoga Allah 

senantiasa melimpahkan segala rahmat-Nya kepada penulis, keluarga penulis 

dan kepada pembaca yang budiman. Amin. 

 


