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BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan  

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah: 

1. Media kartu huruf dapat meningkatkan kemampuan siswa membaca 

dan menulis huruf hijaiyah pada siswa kelas II SD Negeri 36 

Banyuasin III Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin. 

2. Dari hasil penilaian memperlihatkan adanya peningkatan dari setiap 

siklus, hal ini dapat dibuktikan dengan kemampuan yang diperoleh 

siswa. Meningkatnya kemampuan dalam hal membaca huruf hijaiyah 

siswa dari prasiklus 39,2 meningkat pada siklus pertama dengan nilai 

rata-rata 66,9 dan bahkan lebih meningkat lagi pada siklus kedua  

yaitu nilai rata-rata yang diperoleh siswa adalah 88,4 dari skor KKM 

70  Hal ini disebabkan karena proses pembelajaran PAI materi huruf 

hijaiyah Kelas II menggunakan media kartu huruf. 

3. Sedangkan dari segi kemampuan siswa menulis huruf hijaiyah siswa 

dari prasiklus 43,8 meningkat pada siklus pertama dengan nilai rata-

rata 61,1 dan bahkan lebih meningkat lagi pada siklus kedua  yaitu 

nilai rata-rata yang diperoleh siswa adalah 75,8 dari skor KKM 70  
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Hal ini disebabkan karena proses pembelajaran PAI materi huruf 

hijaiyah Kelas II menggunakan media kartu huruf. 

 

B. Saran-saran 

Karena kegiatan ini sangat bermanfaat khususnya bagi guru bidang 

study Pendidikan Agama Islam dan siswa, maka diharapkan kegiatan ini 

dapat dilakukan secara berkesinambungan dalam pelajaran Pendidikan 

Agama Islam khususnya pada mata pelajaran PAI Sekolah Dasar. 

a. Bagi Guru Pendidikan Agama Islam 

- Guru Pendidikan Agama Islam diharapkan untuk menerapkan 

media kartu huruf dalam kegiatan proses pembelajaran guna 

meningkatkan kemampuan membaca dan menulis huruf hijaiyah 

bagi kelas II sekolah dasar. 

- Guru diharapkan semakin berani mengambil resiko dalam 

mencobakan hal-hal yang baru yang patut diduga akan 

memberikan perbaikan dan peningkatan pembelajaran 

b. Bagi Sekolah 

- Sekolah agar mengembangkan dan memiliki bermacam-macam 

variasi metode pembelajaran sehingga nantinya akan dapat 

menentukan kebijakan pembelajaran yang dipilih, mana yang 

paling tepat dan sesuai dengan materi yang ada 
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- Sekolah diharapkan memberikan keleluasaan kepada guru untuk 

melakukan penelitian-penelitian yang berguna bagi kemajuan 

pendidikan di sekolah. 

 

 


