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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada peserta didik kelas V 

SD Islam Hidayatullah Banyumanik Semarang tahun pelajaran 2011/2012, 

diperoleh kesimpulan bahwa:  

Hasil belajar pada kelas eksperimen yang menggunakan bisik berantai 

memperoleh rata-rata prestasi = 81,85 sedangkan pada kelas kontrol yang 

menggunakan pembelajaran konvensional memperoleh rata-rata prestasi = 

73,36. Berdasarkan pada uji rata-rata dengan menggunakan uji t diperoleh 

thitung = 4,321 dan ttabel = 2,000. Karena thitung  >  ttabel berarti Ho ditolak dan Ha 

diterima atau signifikan. Dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan prestasi 

belajar peserta didik antara kelas yang menggunakan pembelajaran dengan 

bisik berantai dan kelas yang menggunakan pembelajaran konvensional pada 

mata pelajaran bahasa Arab kelas V semester II di SD Islam Hidayatullah 

Semarang tahun ajaran 2011/2012. 

B. Saran-Saran 

Pembelajaran yang asyik menyenangkan serta inovatif merupakan 

suatu hal yang penting dalam proses kegiatan belajar mengajar. Metode, 

strategi ataupun model adalah pendukung pembelajaran.  

Berdasarkan dari penelitian maka penulis akan mengajukan saran-sara 

sebagai berikut: 

1. Pendidik 

Guru dapat memilih dan menerapkan model, strategi dan metode 

pembelajaran yang baik dan tepat sekiranya dapat menumbuhkan aktivitas 

peserta didik dalam proses pembelajaran yang dapat menjadikan hasil 

belajar bahasa Arab peserta didik dapat meningkat. 
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2. Peserta Didik 

a. Peserta didik lebih meningkatkan aktivitas dalam pembelajaran bahasa 

Arab. 

b. Peserta didik perlu dilatih untuk  berani mengemukakan pendapat atau 

gagasan. 

c. Peserta didik dilatih untuk saling membantu dengan yang lainnya jika 

ada yang membutuhkan bantuan. 

3. Sekolah 

a. Hendaknya seluruh pihak sekolah mendukung dan memfasilitasi 

kegiatan pembelajaran dengan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. 

b. Dapat meningkatkan kualitas pembelajaran kelas V SD Islam 

Hidayatullah Banyumanik Semarang.  

C. Penutup  

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, 

menyelesaikan skripsi ini. Harapan penulis mudah-mudahan skripsi yang 

sederhana ini dapat bermanfaat bagi peneliti dan para pembaca yang budiman. 

Penulis sadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, kritik dan saran 

yang konstruktif sangat penulis harapkan demi kelengkapan dan 

kesempurnaan skripsi ini. 

Akhirnya tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada 

semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Semoga Allah 

senantiasa memberikan rahmat, hidayah, taufiq dan hidayah-Nya kepada kita 

semua. Amin. 

 

 

 

 

 

 

 


