
 

71 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan di Sekolah Dasar Negeri 

Mojo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut:  

1. Implementasi metode cerita dalam pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam di SD Negeri Mojo khususnya pada kelas lima mengacu pada 

materi yang sudah ada pada rencana pembelajaran harian dan rencana 

pelaksanaan pembelajaran adapun materi yang disampaikan dengan 

menggunakan metode cerita adalah materi tentang kisah sahabat Nabi. 

Metode cerita yang digunakan bertujuan agar supaya anak didik dapat 

meneladani perilaku dari Nabi dan kisah perjuangan khalifah-khalifah.. 

Dengan cerita-cerita tersebut diharapkan anak-anak dapat meneladani, 

mempunyai akhlak yang  baik serta dapat menjadi anak yang 

bertanggung jawab. Metode yang digunakan sebelum menggunakan 

metode cerita didapatkan hasil evaluasi siswa yang kurang baik. 

Karena nilai yang didapatkan siswa masih ada yang mendapatkan nilai 

kurang dari KKM. Ada delapan siswa yang mendapatkan nilai kurang 

dari KKM dari jumlah siswa kelas lima yang berjumlah dua puluh satu 

siswa.  

2. Setelah penggunaan metode cerita oleh pendidik pada siswa kelas lima 

SD Negeri Mojo didapatkan hasil yang sangat baik sekali. Seluruh 

siswa kelas lima yang berjumlah dua puluh satu siswa mendapatkan 

nilai diatas KKM mata pelajaran Pendidikan Agama Islam SD Negeri 

Mojo. Metode cerita juga bertujuan agar supaya anak didik dapat 

meneladani perilaku dari Nabi. Dengan cerita-cerita tersebut 

diharapkan anak-anak dapat meneladani, mempunyai akhlak yang  
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baik serta dapat menjadi anak yang bertanggung jawab. Kekurangan 

pada implementasi metode cerita di SD Negeri Mojo adalah kurangnya 

alat peraga yang sesuai. Yang ada pendidik hanya menggunakan buku 

pegangan PAI. Jadi anak didik merasa cepat bosan hanya dengan 

mendengarkan. Anak didik tentunya menginginkan alat peraga yang 

sesuai misalnya ada gambar-gambar yang sesuai dengan materi yang 

disampaikan. 

B. Saran-saran 

Untuk mengatasi kekurangan metode cerita: 

1. Pendidik harus mengetahui paham benar alur cerita yang akan 

disampaikan. 

2. Pendidik harus menggunakan alat peraga yang sesuai dengan materi. 

3. Pendidik harus lebih kreatif dalam penyampaian metode cerita 

sehingga tidak menimbulkan kejenuhan dalam proses pembelajaran. 
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