BAB V
PENUTUP

A. Simpulan
Dari deskripsi data dan analisis penelitian tentang “UPAYA
PENGEMBANGAN AKHLAK PERILAKU PESERTA DIDIK MELALUI
METODE CERITA DI RA HIDAYATULLAH NGASINAN KEC. JEBRES
SURAKARTA TAHUN 2010/2011”, dapat diambil kesimpulan bahwa setelah
dilakukan pembelajaran menggunakan metode cerita terlihat adanya
pengembangan akhlak perilaku peserta didik. Hal ini tampak dari hasil
observasi yang penulis lakukan tentang pengembangan akhlak perilaku peserta
didik. Pada pra siklus prosentase perkembangan akhlak perilaku peserta didik
adalah 47% dengan kriteria kurang. Sedangkan pada siklus I prosentase
pengembangan akhlak perilaku peserta didik meningkat menjadi 70% dengan
kriteria baik. Dan pada siklus II meningkat lagi menjadi 88% dengan kriteria
sangat baik. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa aktifitas peserta didik
tiap siklus meningkat secara signifikan. Dari lima aspek akhlak perilaku yang
penulis amati sebagian besar sudah menguasai. Dengan demikian hipotesis
yang menyatakan bahwa ada perkembangan akhlak perilaku peserta didik
setelah dilakukan pembelajaran menggunakan metode cerita di RA
Hidayatullah Ngasinan Kec. Jebres Surakarta tahun 2010/2011 diterima.

B. Saran
Setelah membahas tema skripsi ini, sesuai harapan penulis agar
pikiran-pikiran dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak untuk
meningkatkan kualitas pembelajaran dengan menggunakan metode cerita.
Penulis akan menyampaikan saran-saran yang dapat bermanfaat bagi guru
yaitu :
1) Penggunaan metode cerita yang telah dilakukan di RA Hidayatullah
Ngasinan Kec. Jebres Surakarta agar ditingkatkan lagi, dengan lebih
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meningkatkan pada kreativitas dan imajinasi guru untuk mencapai hasil
belajar yang maksimal.
2) Guru hendaknya membiasakan menerapkan metode-metode yang lebih
inovatif dan menyenangkan sehingga proses pembelajaran lebih efektif
dan dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik.

C. Penutup
Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT.
yang telah memberi kekuatan, Hidayah dan Taufiq-Nya kepada penulis,
sehingga penulisi dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
Penulis menyadari meskipun dalam penulisan skripsi ini telah berusaha
semaksimal mungkin, namun dalam penulisan skripsi ini tidak bisa lepas dari
kesalahan dan kekeliruan. Hal itu semata-mata merupakan keterbatasan ilmu
dan kemampuan yang penulis miliki. Karena itu, penulis sangat mengharapkan
kritik yang konstriktif dari berbagai pihak demi perbaikan yang akan datang
untuk mencapai kesempurnaan. Akhirnya penulis hanya berharap semoga
skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca.

