
73 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan  

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian  yang berjudul 

“Upaya peningkatan Hasil Belajar  mengartikan Surat – surat 

pendek melalui metode card sort Mata pelajaran Qur’an Hadits 

siswa kelas V SD Muhammadiyah 16 Semarang. dapat diambil 

simpulan: bahwa penggunaan metode card sort dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini dapat dibuktikan dari 

hasil pra siklus, Siklus I, dan Siklus II, adanya peningkatan hasil 

belajar peserta didik yang terjadi dalam penyampaian materi dari 

ketuntasan  28% dengan rata-rata 6% pada pra siklus dan 

ketuntasan meningkat menjadi 71.5 dengan rata –rata 68.1, pada 

siklus I. Dan ada peningkatan yang signifikan ketuntasan menjadi 

80.9 dengan rata-rata 71.4 pada siklus II, dari hasil penelitian dari 

21 peserta didik sudah mencapai KKM dan dinyatakan 

ketuntasannya. 

B. Saran –saran  

Berdasarkan hasil penelitian ini tentang pelaksanaan 

pembelajaran dengan metode card mata pelajaran al Qur’an 

Hadis, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:   

1. Bagi guru: 

a. Dalam proses belajar mengajar, guru hendaknya benar-

benar paham dan menyiapkan pembelajaran dengan 
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sebaik-baiknya. Mungkin agar materi dapat tersampaikan 

secara maksimal 

b. Meningkatkan keterlibatan siswa dalam kegiatan belajar 

mengajar supaya siswa selalu ikut aktif dalam 

pembelajaran. 

2. Pihak Sekolah 

a. Hendaknya seluruh pihak sekolah mendukung dalam 

setiap kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model 

card sort yang berlangsung. 

b. Memfasilitasi proses pembelajaran dengan menggunakan 

model card sort dengan melengkapi sarana dan prasarana 

yang di butuhkan 

3.  Siswa  

a. Lebih rajin dalam belajar aktif terhadap pembelajaran 

yang dilakukan 

b. Meningkatkan lagi kemampuan belajar dengan belajar 

bersama teman lain 

 

C. Penutup 

Alhamdulillah Rabbil “alamiin, dengan izin dan ridho  

Allah  SWT  penulis  mampu  menyelesaikan penulisan skripsi 

ini,  peneliti menyadari bahwa karya tulis ilmiah berupa penelitian 

tindakan kelas ini belum sesuai dengan harapan, baik dari aspek 

materi maupun penyajiannya.Oleh karena itu peneliti 

mengharapkan saran dan kritik  membangun untuk perbaikan 
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peneliti lebih lanjut. Peneliti juga berharap, semoga penelitian 

tindakan kelas ini bermanfaat bagi peneliti dan kalangan yang 

mencintai dunia pendidikan.Aamiin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


