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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan penelitian tentang problematika 

pembelajaran bahasa Arab siswa kelas 4D di Sekolah 

Dasar Islam Hidayatullah Banyumanik Semarang, dapat 

ditarik kesimpulan bahwa: 

1. Problem Pembelajaran Bahasa Arab yang dihadapi 

oleh siswa kelas 4D di SD Islam Hidayatullah 

Banyumanik Semarang beserta penyebabnya 

a. Rendahnya hasil belajar siswa yang berada 

dibawah KKM yaitu 66.  

b. Kurangnya persiapan siswa sebelum 

pembelajaran.  

c. Rendahnya minat belajar siswa terhadap 

matapelajaran bahasa Arab. 

2. Solusi yang diberikan guru bahasa Arab untuk 

mengatasi problem yang dialami siswa kelas 4D 

yaitu: 

a. Memberikan tugas tambahan untuk dikerjakan 

dirumah bagi siswa yang kurang 

b. Memberikan jam tambahan untuk mempelajari 

lebih dalam bahasa Arab pada saat setelah jam 

pulang sekolah atau pada waktu hari sabtu. 
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B. Saran  

Setelah melakukan penelitian tentang problematika 

pembelajaran bahasa Arab kelas 4D di SD Islam 

Hidayatullah Banyumanik Semarang, maka peneliti 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Kepala sekolah 

Agar selalu melakukan pengawasan dan peningkatan 

perihal pelaksanaan pembelajaran semua mata 

pelajaran, khususnya pembelajaran bahasa Arab 

yang di anggap oleh para peserta didik susah. 

Sekolah juga harus menyediakan sarana dan 

prasarana yang menunjang pembelajaran. 

2. Guru 

Agar selalu melakukan inovasi dalam pembelajaran. 

Kreatifitas guru dalam mengemas  pembelajaran 

sangat dibutuhkan agar para peserta didik tertarik 

dan tidak merasa jenuh dalam pembelajaran. 

Pemanfaatan media juga harus semaksimal mungkin 

agar mampu membantu tercapainya tujuan 

pembelajaran yang telah direncanakan. 

 

 

3. Peserta didik  

Agar dituntut selalu aktif dalam pembelajaran. 

Ketika memang merasa ada yang kurang faham, 



 

94 
 

segera ditanyakan kepada guru ataupun kepada 

teman yang sudah faham. Sehingga, tidak akan 

ketinggalan materi atau pelajaran. 

B. Penutup  

Karena sempitnya pengertian dan dangkalnya 

pengetahuan yang penulis miliki. Namun demikian, 

mungkin dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi 

siapa saja yang akan melakukan penelitian. Harapan 

penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita 

semua, bagi penulis khususnya dan juga bagi para 

pembaca umumnya. Aamiin  

 

 

 

 

 


