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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilakukan 

selama dua siklus dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Penerapan metode Index Card Match dapat meningkatkan keaktifan siswa 

dalam mengikuti proses belajar mengajar. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa skor keaktifan siswa sebelum dilakukan tindakan sebesar 629, skor 

rata-rata diperoleh 26,20 atau 65,52%. Setelah dilakukan tindakan pada 

siklus I skor meningkat menjadi 818, skor rata-rata 34,08 atau 85,21% dan 

pada siklus II skor meningkat menjadi 821, skor rata-rata 34,20 atau 

85,52%. 

2. Hasil belajar Al Qur’an Hadits sebelum dilakukan tindakan diperoleh skor 

rata-rata ketercapaian 64,79 atau 33%. Setelah dilakukan tindakan pada 

siklus I skor rata-rata ketercapaian meningkat menjadi 69,38 atau 66,67%, 

kemudian pada siklus II skor rata-rata ketercapaian meningkat menjadi 

76,67 atau 91,67%. 

Dengan demikian penerapan metode Index Card Match dapat 

meningkatkan keaktifan dan hasil belajar mata pelajaran Al Qur’an Hadits 

pada materi Hadits tentang Niat dan silaturrahmi di MI Mororejo 01 

Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut  diatas, penulis menyampaikan 

saran-saran sebagai berikut : 

1. Bagi siswa dalam mengikuti proses pembelajaran hendaknya selalu aktif 

agar isi materi pelajaran benar-benar melekat dalam pikiran dan mudah 

mengingatnya. 

2. Untuk memperoleh hasil belajar yang maksimal, hendaknya guru dalam 

melaksanakan pembelajaran diharapkan dapat menetapkan metode 
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pembelajaran yang sesuai dengan materi, sehingga siswa dapat lebih 

mengerti dan memahami materi yang diajarkan. Guru dapat 

mengembangkan metode Index Card Match untuk materi yang lain 

sebagai variasi penggunaan model pengajaran. 

3. Hasil penelitian ini mudah-mudahan dapat digunakan sebagai refleksi dan 

acuan bagi guru untuk lebih kreatif dalam menemukan dan menggunakan 

metode-metode pembelajaran yang sesuai dan diperlukan adanya 

penelitian lebih lanjut, karena penelitian ini hanya dilakukan dalam waktu 

yang cukup singkat dan hanya pada satu madrasah saja, sehingga di 

dalamnya tentu masih ada kekurangan-kekurangan. Untuk penelitian 

serupa hendaknya dilakukan perbaikan dan penyempurnaan agar diperoleh 

hasil yang lebih baik dan lebih sempurna. 


