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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari uraian pada bab sebelumnya,  maka pada sub bab ini dapatlah 

diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Penerapan  pembelajaran aktif dengan strategi every one is a teacher here 

pada mata pelajaran aqidah akhlak materi beriman kepada makhluk gaib 

selain malaikat di kelas III MI Sudirman Kupang Ambarawa dimulai 

dengan do’a, dilanjutkan menerangkan materi, tanya jawab, membagikan 

kertas kosong kepada siswa untuk ditulis pertanyaan dan mengacaknya 

untuk berikan kepada siswa lain untuk menjawab pertanyaan yang di dapat, 

kemudian diskusikan baik secara individual pada siklus I dan kelompok 

pada siklus II, selanjutnya guru memberikan kuis dan menutup 

pembelajaran. 

2. Strategi peningkatan hasil belajar mata pelajaran aqidah akhlak materi 

pokok beriman kepada makhluk gaib selain malaikat di kelas III MI 

Sudirman Kupang Ambarawa setelah menggunakan pembelajaran aktif 

dengan strategi every one is a teacher here, dengan  peningkatan hasil 

belajar siswa pada tiap siklus yaitu pada pra siklus ada 10 siswa atau 50% 

naik menjadi 13 siswa atau 65% pada siklus I dan siklus II ada 17 siswa atau 

85%.  

B. Saran-saran 

1. Bagi seorang guru terutama guru Aqidah Akhlak diharapkan selalu 

meningkatkan kompetensinya dan selalu mencari inovasi dalam setiap 

proses pembelajaran, agar proses pembelajaran yang dilakukan dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa dan dapat meningkatkan keaktifan 

siswa.. 

2. Dalam menyampaikan hendaknya harus disesuaikan dengan kemampuan 

siswa sehingga materi itu dapat diterima dengan baik oleh peserta didik. 

Selain itu pendekatan yang digunakan harusnya bervariasi yang arahnya 
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tentunya bagi pemahaman peserta didik dalam memahami materi aqidah 

akhlak. 

3. Bagi siswa hendaknya rajin belajar dan selalu berusaha meningkatkan 

keaktifan belajar dan selalu meningkatkan hasil belajarnya. 

4. Pihak sekolah terutama kepala sekolah hendaknya menyediakan sarana 

prasarana untuk meningkatkan pembelajaran aqidah akhlak 

C. Penutup 

Dengan mengucapkan rasa syukur alhamdulillah, peneliti dapat 

menyelesaikan naskah skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya 

bagaimanapun juga skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari 

sempurna. Oleh karena itu peneliti mengharapkan saran yang bersikap 

membangun demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini. Penulisan skripsi 

ini merupakan langkah awal dalam penelitian ilmiah peneliti.  

Akhirnya tak lupa peneliti sampaikan terima kasih kepada semua pihak 

yang telah membantu penulis sehingga penulisan skripsi dapat terselesaikan. 

Hanya kepada Allah penulis berdoa semoga semua pihak tanpa disebut 

namanya, mendapatkan balasan yang baik dan setimpal. Semoga karya ini 

bermanfaat bagi kita semua dan tentunya selalu mendapat Hidayah dan 

Maghfirah dari Allah Rabbul Izzaty, Amin Ya Robbal Alamin. 


