
 

 

 

BAB V  

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Dari hasil proses pembelajaran yang dilakukan oleh peneliti, 

penelitian dilakukan dalam dua siklus dan sebelum memulai siklus 

dilakukan proses prasiklus. Secara garis besar pembahasan dan analisis 

yang dilakukan dapat dijelaskan secara ringkas dalam kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Penggunaan metode Card Sort dapat meningkatkan aktivitas siswa 

pada pembelajaran Al-Qur‟an Hadits materi mengkaji QS. Al-Kafirun 

dan Al-Bayyinah kelas VII A MTs Al-Khoiriyyah Semarang. Terbukti 

dengan meningkatnya aktivitas siswa pada tiap siklusnya, pada tahap 

pra siklus aktivitas siswa 60,71%, tahap siklus II menjadi 78,57% dan 

pada tahap siklus II menjadi 92%.  

2. Penggunaan metode Card Sort dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

pada pembelajaran Al-Qur‟an Hadits materi mengkaji QS. Al-Kafirun 

dan Al-Bayyinah kelas VII A MTs Al-Khoiriyyah Semarang. Terbukti 

dengan meningkatnya ketuntasan belajar siswa pada tiap siklusnya, 

pada tahap pra siklus siswa yang tuntas nilai KKM 70 yaitu 10 siswa 

atau 58,52%, tahap siklus I 14 siswa atau 82,35% dan pada siklus II 17 

siswa atau 100% siswa telah tuntas nilai KKM. Bahkan melebihi 

indikator yang diharapkan yaitu 90% siswa telah tuntas nilai KKM. 

B. Saran 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persiapan yang matang dan 

penggunaan metode Card Sort  dalam proses belajar dapat meningkatkan 

hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran Al-Qur‟an Hadits, maka 

peneliti melakukan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Untuk meningkatkan hasil belajar  siswa, pendidik hendaknya lebih 

memahami macam-macam metode yang bisa digunakan dalam 

pembelajaran. 
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2. Pendidik hendaknya memilih penggunaan metode atau media 

pembelajaran yang sesuai dengan materi yang akan dipelajari. 

 

C. Kata Penutup 

Rasa syukur alhamdulillah peneliti haturkan kehadirat Allah SWT 

atas terselesaikannya skripsi ini. Dengan menyadari akan kekurangan dan 

kekhilafan yang ada pada diri peneliti memungkinkan adanya perbaikan 

dalam skripsi ini, oleh karena itu peneliti mengharap kritik dan saran demi 

lebih sempurnanya skripsi ini. 

Peneliti menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada 

semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Dengan 

harapan semoga Allah menerima sebagai amal kebaikan dan memberikan 

pahala di dunia dan akhirat. 

Teriring do‟a semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi 

peneliti khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. 
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