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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penelitian tindakan kelas 

tentang pembelajaran dengan menggunakan metode lalaran pada mata 

pelajaran Alfiyyah Ibnu Malik di kelas IX Madrasah Tsanawiyah Mu’allimat 

Salafiyah Saribaru Kaliwungu Kendal dari Bab I sampai Bab IV, maka pada 

akhir skripsi ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan pembelajaran Alfiyyah Ibnu Malik dengan menggunakan 

metode lalaran di kelas IX Madrasah Tsanawiyah Mu’allimat Salafiyah 

Saribaru Kaliwungu Kendal itu sangat membantu proses pembelajaran 

khususnya dalam meningkatkan hafalan nadzom Alfiyyah Ibnu Malik 

peserta didik, metode ini juga menumbuhkan semangat menghafal peserta 

didik. Metode ini juga menciptakan suasana pembelajaran yang 

menyenangkan dan tidak monoton. 

Keseluruhan tahap dari pembelajaran ini, yang dimulai dari perencanaan, 

tindakan, observasi, dan refleksi dapat berjalan dengan baik.  

2. Penerapan metode lalaran dapatt meningkatkan hasil belajar peserta didik 

terutama dalam hafalannya. Dengan peningkatan hail rata-rata nilai hafalan 

harian dari pra siklus yakni 68.78 dan pada siklus I hasil pembelajaran dari 

hafalan peserta didik mengalami peningkatan yakni menjadi 72,55, dan pada 

siklus II hail yang diperoleh dari hafalan peserta didik sebanyak 81,55. 

Ketuntasan klasikal yang diperoleh peserta didik pada pra siklus 26% pada 

siklus I 71% dan pada siklus II sebanyak 100% sehingga penelitian berhenti 

dilakukan pada siklus II ini karena pembelajaran dianggap berhasil dan 

sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

 

B. Saran 

1. Dianjurkan bagi guru yang mengampu mata pelajaran yang mengharuskan 

hafalan khususnya untuk mata pelajaran Alfiyyah Ibnu Malik untuk 



84 
 

menggunakan metode lalaran ini, karena metode ini sangat efektif, efisien 

dan menyenangkan untuk diterapkan pada pembelajaran ini. 

2. Diharapkan peserta didik dapat meningkatkan lagi semangat menghafalnya 

sehingga bisa meningkatkan hafalannya peserta didik, karena siswa dapat 

menghubungkan pengetahuan yang diperoleh dalam pembelajaran dan 

mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. 

3. Diharapkan kepada Kepala Sekolah dapat memenuhi sarana dan prasarana 

Madrasah sehingga dapat memenuhi kebutuhan pembelajaran. 

4. Dan kepada orang tua peserta didik dimohon untuk bisa mendukung dan 

memberikan perhatian kepada anaknya sehingga bisa membantu 

meningkatkan hafalan peserta didiknya. 

 

C. Kata Penutup 

Penulis mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT. Karena hanya 

dengan keridloan-Nya skripsi ini dapat penulis selesaikan. Penulis menyadari 

sepenuhnya bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari 

kata sempurna karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu, penulis 

mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi 

ini. 

Akhirnya dengan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-

besarnya kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini, dan 

penulis memohon maaf apabila ada kata-kata yang menyinggung. Harapan dari 

penulis adalah semoga skripsi ini bisa bermanfaat, khusunya bagi penulis dan 

umumnya bagi siapa saja yang membaca skripsi ini.    


