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BAB V 
PENUTUP 

A.   Kesimpulan 

 Setelah   dilakukan   pembahasan   secara   teoritis    kemudian    

mengadakan   pengamatan,  observasi,  dan  menyajikan nilai hasil belajar 

siswa  terhadap penggunaan  metode  Make a Match  dalam  meningkatkan  

kemampuan siswa dalam membaca  Al-Qur’an  di  SD Negeri I Gelumbang 

dan menganalisis data maka penulis menyimpulkan  penerapan  metode  

Make a Match  dapat meningkatkan kemampuan mengartikan  Al-Qur’an 

siswa kelas  IV  SD  Negeri 1 Gelumbang Kabupaten Muara Enim. 

 Kemampuan mengartikan Al-Qur’an dengan menggunakan metode 

pembelajaran  Make a Match pada siswa kelas IV SD Negeri I Gelumbang 

meningkat dengan melihat pada hasil observasi. Sebelum diterapkannya 

metode demontrasi pada pra siklus rentang nilai 30-40 berjumlah 6 orang, 

rentang nilai 50-60 berjumlah 15 orang rentang nilai 70-80 berjumlah 6 orang, 

dan rentang nilai 90-100 tidak ada satupun. Hasil observasi siklus I rentang 

nilai  30-40  tidak ada satupun, rentang nilai 50-60 berjumlah  13 orang, 

rentang nilai 70-80 berjumlah 14 orang,  rentang nilai 90-100  tidak ada 

satupun. Hasil observasi siklus II rentang nilai 30-40 tidak ada satupun, 

rentang nilai 50-60 berjumlah 2 orang, rentang nilai 70-80 berjumlah 23 

orang, rentang nilai 90-100 berjumlah 2 orang. 
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B.   Saran-Saran 

 Sebagai pembahasan akhir dalam penulisan skripsi ini, penulis ingin 

memberi sedikit saran-saran yang mungkin dapat dijadikan pertimbangan 

inplementasi    metode  Make a Match  di SD Negeri I Gelumbang antara lain 

  Bagi Kepala SD N  I  Gelumbang  diharap  agar  selalu  meningkatkan 

kualitas pendidikan, dengan cara meningkatkan sumber daya manusia dalam 

hal ini semua guru mata pelajaran pada umumnya dan guru pendidikan 

agama Islam khususnya agar nantinya dapat mengantarkan anak-anak 

menuju kehidupan yang sesuai dengan ajaran agama islam, baik dalam 

hubungan dengan  Allah maupun dengan masyarakat umum. Bagi guru, 

untuk meningkatkan kualitas  pembelajaran khususnya  meningkatkan 

aktifitas anak dengan menyesuaikan metode dengan materi pelajaran 

sehingga mencapai hasil yang diharapkan. Bagi  anak,  di harapkan untuk 

selalu dapat membiasakan sholat fardhu, Sebagaimana yang telah di pelajari. 

Karena dengan pembelajaran ini anak dapat terbiasa dan mengerti gerakan 

dan bacaan sholat sehingga nanti setelah dewasa terbiasa. 
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BAB V 

PENUTUP 

A.   Kesimpulan 

 Setelah   dilakukan   pembahasan   secara   teoritis    kemudian    

mengadakan   pengamatan,  observasi,  dan  menyajikan nilai hasil belajar 

siswa  terhadap penggunaan  media  Card Short  dalam  meningkatkan  

kemampuan siswa dalam membaca  Al-Qur’an  di  SD Negeri I Gelumbang 

dan menganalisis data maka penulis menyimpulkan  penerapan  media  Card 

Short dapat meningkatkan kemampuan mengartikan  Al-Qur’an siswa kelas  

IV  SD  Negeri 20 Gelumbang Kabupaten Muara Enim. 

 Kemampuan mengartikan Al-Qur’an dengan menggunakan media 

pembelajaran  Card Short pada siswa kelas IV SD Negeri 20 Gelumbang 

meningkat dengan melihat pada hasil observasi. Sebelum diterapkannya 

metode demontrasi pada pra siklus rentang nilai 30-40 berjumlah 8 orang, 

rentang nilai 50-60 berjumlah 15 orang rentang nilai 70-80 berjumlah 6 orang, 

dan rentang nilai 90-100 tidak ada satupun. Hasil observasi siklus I rentang 

nilai  30-40  tidak ada satupun, rentang nilai 50-60 berjumlah  17 orang, 

rentang nilai 70-80 berjumlah 12 orang,  rentang nilai 90-100  tidak ada 

satupun. Hasil observasi siklus II rentang nilai 30-40 tidak ada satupun,  
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rentang nilai 50-60 berjumlah 2 orang, rentang nilai 70-80 berjumlah 25 

orang, rentang nilai 90-100 berjumlah 2 orang. 

 

B.   Saran-Saran 

 Sebagai pembahasan akhir dalam penulisan skripsi ini, penulis ingin 

memberi sedikit saran-saran yang mungkin dapat dijadikan pertimbangan 

inplementasi    media  Card Short  di SD Negeri 20 Gelumbang antara lain : 

          Bagi Kepala SD  N   20  Gelumbang  diharap  agar  selalu  

meningkatkan kualitas pendidikan, dengan cara meningkatkan sumber daya 

manusia dalam hal ini semua guru mata pelajaran pada umumnya dan guru 

pendidikan agama Islam khususnya agar nantinya dapat mengantarkan anak-

anak menuju kehidupan yang sesuai dengan ajaran agama islam, baik dalam 

hubungan dengan  Allah maupun dengan masyarakat umum. Bagi guru, 

untuk meningkatkan kualitas  pembelajaran khususnya  meningkatkan 

aktifitas anak dengan menyesuaikan metode dengan materi pelajaran 

sehingga mencapai hasil yang diharapkan. Bagi  anak,  di harapkan untuk 

selalu dapat membiasakan mengartikan Al-Qur’an, Sebagaimana yang telah 

di pelajari.  

 


