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BAB V 

PENUTUP  

 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat dijabarkan 

simpulan sebagai berikut:  

1. Penerapan metode resitasi dalam materi tentang Rasul-rasul Allah di kelas 

V SD Negeri 3 Tanjung Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara tahun 

pelajaran 2017/2018 adalah melalui pemberian tugas hafalan 25 nama-

nama Rasul Allah, tugas dan sifatnya, yang dilakukan di kelas secara 

individual. 

2. Ada peningkatan hasil belajar PAI siswa dalam materi tentang Rasul-rasul 

Allah melalui penerapan metode resitasi di kelas V SD Negeri 3 Tanjung 

Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara tahun pelajaran 2017/2018. Hal itu 

ditunjukkan dengan peningkatan nilai rata-rata hasil belajar PAI dari pra 

siklus yang hanya mencapai 59,94 pada siklus I meningkat 79,06 dan pada 

siklus II meningkat menjadi 86,53. Sedangkan peningkatan ketuntasan 

klasikal ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah dan persentase siswa 

yang tuntas yaitu pada pra siklus ketuntasan hanya mencapai 3 siswa (18 

%) dari 22 siswa, pada siklus I meningkat menjadi 12 siswa (70,59 %) dan 

pada siklus II meningkat menjadi 16 siswa (94 %).  

 

B. Saran 

Berkaitan dengan hasil penelitian yang penulis lakukan berkaitan 

penerapan metode resitasi dalam materi tentang Rasul-rasul Allah di kelas V 

SD Negeri 3 Tanjung Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara Tahun Pelajaran 

2017/2018, maka kami sarankan hal-hal sebagai berikut: 

1. Bagi Guru PAI 

a. Hendaknya dalam pelaksanaan pembelajaran yang menggunakan 

metode resitasi, guru dapat memberikan motivasi kepada siswa agar 

bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas misalnya melalui 
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pemberian hadiah bagi yang hasilnya baik, sehingga mereka 

melakukan semua tugas dari guru dengan sungguh-sunguh dan penuh 

ketekunan. 

b. Pemberian tugas hendaknya tetap memperhatikan tingkat kemampuan 

siswa. 

2. Bagi Peserta Didik: Hendaknya senantiasa belajar dengan bersungguh-

sungguh agar mendapatkan hasil belajar yang baik. 

 

C. Kata Penutup  

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, 

pertolongan dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, 

meskipun dengan tidak terlepas dari kekurangan dan kekeliruan. Memang 

inilah kemampuan yang penulis miliki, sehingga merupakan ketidakarifan jika 

penulis tidak membuka diri untuk mengharapkan saran dan kritik yang 

membangun untuk perbaikan selanjutnya. 

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan 

motivasi hingga selesainya skripsi ini, penulis haturkan terima kasih. Dengan 

harapan dan doa semoga tulisan yang sederhana ini dapat bermanfaat. Amin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


