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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai 

“Penerapan Metode CALLA (The Cognitive Academic Language Learning 

Approach) dalam meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Materi Pemahaman 

Bacaan Surah Al-Insyirah di Kelas X MA Al-Fatah palembang” maka dapat 

diambil simpulan sebagai berikut: 

1. Hasil belajar siswa materi pemahaman bacaan surah Al-Insyirah di kelas 

X.MIA.2 MA Al-Fatah Palembang sebelum penerapan Metode CALLA (The 

Cognitive Academic Language Learning Approach) yang mendapatkan 

kategori tinggi 2 orang siswa (10%), tergolong sedang 15 orang siswa (75%) 

dan tergolong rendah 3 orang siswa (15%). 

2. Hasil belajar siswa materi pemahaman bacaan surah Al-Insyirah d kelas 

X.MIA.1 MA Al-Fatah palembang sesudah penerapan metode CALLA (The 

Cognitive Academic Language Learning Approach) yang mendapatkan 

kategori tinggi 5 orang siswa (25%), kategori sedang 13 orang siswa (65%) 

dan kategori rendah 2 orang siswa (10%). 

3. Berdasarkan hasil analisis terdapat perbedaan hasil belajar siswa di kelas X 

MA Al-Fatah Palembang setelah diterapkan metode CALLA (The Cognitive 

Academic Language Learning Approach). Hal ini dapat dilihat dari hasil 

perhitungan dengan rumus uji “t” menunjukkan t0 5,625 lebih besar dari pada 
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ttabel baik pada taraf signifikan 5% (2,02) maupun pada taraf signifikan 1% 

(2,71). Dengan demikian maka hipotesis alternatif Ha diterima dan H0 ditolak, 

yang berarti ada peningkatan yang signifikan pada hasil belajar siswa materi 

pemahaman bacaan surah Al-Insyirah di kelas X MA Al-Fatah Palembang. 

 

B. Saran 

Berdasarkan simpulan di atas, ada beberapa saran dari penulis yaitu sebagai 

berikut: 

1. Kepada kepala sekolah, hendaknya dapat menyidiakan sarana dan prasarana 

pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa atau tujuan dan materi ajar. 

2. Kepada guru di MA Al-Fatah Palembang disarankan dapat menggunakan 

metode CALLA (The Cognitive Academic Language Learning Approach) 

dalam upaya meningkatkan hasil belajar siswa. 

3. Kepada siswa agar dapat mengikuti pelajaran dengan baik dan giat dalam 

belajar untuk meningkatkan hasil belajara siswa. 

4. Kepada peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian sejenis agar 

dapat menjadi bahan acuan untuk penelitian. Dan menjadi amal jariyah 

untuk kita semua. 

 


