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BAB V
SIMPULAN DAN SARAN
A. SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka dapat
disimpulkan bahwa, Penerapan metode bernyanyi diterapkan secara sistematis
dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Penerapan Metode
bernyanyi merupakan suatu cara pembelajaran yang mampu membuat peserta
didik lebih senang dan lebih mudah dalam menghapal mufradat, sesuai dengan
tujuannya untuk mempermudah peserta didik mengingat dan menghapal
mufradat.
Selain hal di atas, dapat disimpulkan juga bahwa terdapat faktor yang
mendukung dan menghambat penerapan metode bernyanyi, diantaranya adalah
dorongan belajar dari orang tua dan guru agar peserta didik lebih bersemangat,
Kesadaran diri peserta didik agar disiplin, Banyak peserta didik yang menyukai
metode bernyanyi yang diterapkan pada materi mufradat. Peserta didik sangat
antusias dalam mengikuti pembelajaran. Adapun faktor penghambatnya ialah
siswa suka bercanda, kurangnya minat untuk mempelajari lebih dalam
pembelajaran bahasa arab, sulit menemukan nada lagu yang pas dan kurang
efektif diterapkan pada anak yang pendiam atau tidak suka bernyanyi.
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B. SARAN
Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka
ada beberapa hal yang disarankan penulis bagi pihak yang terlibat dalam
penelitian, diantaranya:
1. Bagi Guru
Dari hasil penelitian maka hendaknya setiap pengajar senantiasa menambah
pengetahuan, kemampuan dan wawasan tentang penerapan metode
bernyanyi, penerapan metode bernyanyi bisa diiringi dengan musik agar
lebih menarik perhatian peserta didik. Lagu yang digunakan sebaiknya lagu
yang dibuat sendiri agar tidak menyalahi aturan hak cipta, serta agar dapat
dipublikasikan, dan selalu memberikan motivasi kepada peserta didik agar
selalu senang dalam belajar baik disekolah maupun dimana saja.
2. Bagi Madrasah
Setiap lembaga pendidikan diharapkan dapat menyediakan sarana dan
prasarana pembelajaran yang diperlukan, sehingga pembelajaran dapat
dilaksanakan secara optimal
3. Bagi Peserta didik
Agar senantiasa membiasakan diri untuk selalu aktif dalam pembelajaran
dan bisa memanfaatkan waktu dengan baik untuk belajar.
4. Bagi peneliti
Perlu belajar lagi untuk menambah wawasan dan pengetahuan guna
memperbaiki penelitian dikemudian hari.

