BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action Research) pada dasarnya
merupakan upaya peningkatan kualitas pendidikan khusus dalam proses
pembelajaran. Jenis penelitian ini mampu menawarkan pendekatan dan prosedur
baru yang lebih menjanjikan dampak langsung dalam bentuk perbaikan dan
peningkatan profesionalisme guru dalam mengelola pembelajaran dikelas,
dengan mengkaji berbagai indikator keberhasilan dan kesulitan dalam proses
pembelajaran pada guru dan hasil belajar yang terjadi pada siswa.
Adapun hasil tes akhir menunjukkan peningkatan dari tahap pra siklus,
siklus 1 dan siklus 2. Pada tahap pra siklus diperoleh nilai rata-rata 62,98
meningkat pada perolehan pada siklus I dengan rata-rata 74,83 dan meningkat di
siklus II dengan rata-rata 82,50, ketuntasan belajar klasikal yaitu 53,69% dari
tahap pra siklus yang semula 26,31% sedangkan pada tahap siklus I sebesar
80%. Sedangkan ketuntasan belajar klasikal yaitu 5% dari tahap siklus I yang
semula 80% sedangkan pada tahap siklus II sebesar 85%.

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis ingin mengajuakan saransaran sebagai berikut:
1. Pada Guru Sejarah Kebudayaan Islam
a) Sebaiknya dalam pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam guru tidak
hanya menggunakan metode ceramah tetapi perlu pengembangan yang
melibatkan keaktifan siswa dalam proses belajar mengajar, misalnya
dengan menggunakan metode pembelajaran Aktif Role Playing agar
siswa lebih aktif dalam belajar.
b) Mengingat

pembelajaran

dengan

metode

Role

Playing

dapat

meningkatkan hasil belajar siswa, maka metode role playing dapat
dijadikan salah satu alternatif dalam proses pembelajaran.

2. 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 yang bervariasi dalam proses pembelajaran
sehingga siswa lebih tertarik dan termotivasi dalam mengikuti
pembelajaran.

C. Penutup
Dengan mengucap syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT penguasa
alam semesta beserta apa yang ada di dalamnya, yang telah melimpahkan
rahmat dan kasih sayangNya, serta petunjuk dan karuniaNya yang tak
terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
Penulis

menyadari

kemungkinan

akan

adanya

kekurangan

dan

ketidaksempurnaan dalam penyusunan serta pembahasan skripsi ini. Saran dan
kritikan yang konstruktif dari semua pihak sangat penulis nantikan guna
karya-karya penulis selanjutnya agar lebih baik.
Penyusun berharap semoga skripsi yang sederhana ini bermanfaat bagi
lembaga yang bersangkutan pada khususnya dan bagi para pembaca pada
umumnya. Akhir kata hanya kepada Allah SWT jualah kami memohon
perlindungan dan ampunan dari kesalahan dan ketidaktahuan. Amin

