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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab 

sebelumnya, maka simpulan pada penelitian ini sebagai berikut: 

1. Penggunaan metode pembelajaran every one is teacher here telah dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas VIII SMP Al Islah Tembalang 

Semarang pada mata pelajaran PAI materi pokok Hukum Bacaan Qalqalah 

dan Ra tahun pelajaran 2016/2017 dan ini tampak pada hasil belajar 

prasiklus, siklus I sampai siklus II, dari hasil belajar nilai tertinggi, nilai 

terendah, nilai rata-rata kelas, tingkat ketuntasan dan tidak ketuntasan 

siswa. 

2. Peningkatan hasil belajar siswa hasil belajar siswa kelas VIII SMP Al 

Islah Tembalang Semarang pada mata pelajaran PAI materi pokok Hukum 

Bacaan Qalqalah dan Ra tahun pelajaran 2016/2017 dengan menggunakan 

model pembelajaran every one is teacher here yaitu hasil belajar nilai 

tertinggi siswa pada prasiklus 85, pada siklus I menjadi 95 dan pada siklus 

II sudah mencapai 100, Hasil belajar nilai terendah siswa pada prasiklus 

30, pada siklus I menjadi 35 dan pada siklus II mencapai 55, Hasil belajar 

nilai rata-rata kelas pada prasiklus 61.41, pada siklus I menjadi 71.41 dan 

pada siklus II sudah mencapai 81.85, Hasil belajar ketuntasan siswa pada 

prasiklus ada 15 siswa (32,61%), pada siklus I menjadi 29 (63,04%) dan 

pada siklus II sudah mencapai 43 (93,48%) dari jumlah siswa 46, 

sedangkan hasil belajar ketidak tuntasan siswa menurun yaitu pada 

prasiklus 31 (67,39), pada siklus I menjadi 17 (36,96) dan pada siklus II 

hanya ada 3 (6,52%) dari jumlah siswa 46. 
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B. Saran 

Saran-saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut: 

1. Dalam proses belajar mengajar guru dituntut untuk lebih kreatif agar 

peserta didik dapat lebih termotivasi dalam belajar Pendidikan Agama 

Islam. 

2. Kepada guru PAI hendaknya tidak hanya sebatas mengajarkan fakta- fakta 

sejarah tetapi harus bisa memberikan analisis tentang manfaat sejarah 

dalam menunjang kemajuan di masa yang akan datang. 

 

C. Penutup 

Penulis dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, sangat berharap 

karya ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan memberikan sumbangan 

pemikiran. Dan penulis menyadari bahwa dalam karya ini masih terdapat 

banyak kekurangan. Dan akhirnya hanya kepada Allah SWT memaafkan 

kesalahan serta selalu memberikan hidayah dan inayahnya kepada kita semua. 

Amin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


