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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan selama 2  siklus yaitu  penggunaan 

metode jarimatika Al Qur’an untuk meningkatkan kemampuan menghafal al-qur’an pada 

peserta didik kelas 5 MIN 4 Banjar Tahun Ajaran 2018/ 2019 dapat diambil simpulan 

bahwa  kemampuan  menghafal  Surah-surah pendek seperti surah Al-Kafirun,  meningkat  

melalui penggunaan teknik jarimatika Al Qur’an. Selain dapat meningkatkan  kemampuan 

menghafal Al-qur’an teknik  jarimatika Al Qur’an jugadapat meningkatkan perhatian dan 

antusias belajar siswa. 

Hasil ketuntasan kemampuan  anak dalam menghafal surah Al-Kafirun  dipengaruhi oleh 

adanya peningkatan aktivitas anak. Siklus I sebesar 80%,  siklus II sebesar  93.3%. jadi, 

peningkatanAktivitas anak mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus II sebesar 13.3 

% .Sedangkan hasil observasi kinerja guru pada tindakan siklus I sebesar 72,5%,  siklus II 

sebesar  88,75%.Peningkatan  kinerja  guru  terjadi  pada  setiap siklusnya, yaitu sebesar 

16,25 %. 

 

B. Saran 

Berdasarkan simpulan di atas, dapat disampaikan saran-saran sebagai  berikut. Bagi  

anak diharapkan dengan bimbingan dari guru, anak dapat ikut berperan aktif dan antusias 

dalam proses pembelajaran agar tujuan pembelajaran mampu tercapai dengan baik. Selain 

itu, anak dibimbing guru agar dapat lebih menjaga kemampuan menghafalnya yang lebih 

khusus terkait dengan Surah-surah Pendek. Bagi guru, diharapkan dalam mengajar 

memiliki inovasi-inovasi baik dari metode mengajar maupun media yang digunakan 

untuk membantu proses pembelajaran agar anak  juga  lebih  tertarik  dan  antusias  ketika  



83 
 

mengikuti pembelajaran dan guru juga melakukan penilaian tidak hanya pada hasil akhir 

anak tetapi juga saat proses pembelajaran.Pembelajaran yang menyenangkan dan 

menggunakan teknik maupun model yang baru atau unik merupakan salah satu cara untuk 

meningkatkan kemampuan anak dalam belajar di bidang apapun, maka dari itu guru dapat 

menggunakan teknik jarimatika Al Qur’an jika suatu saat diperlukan  untuk  mengajar  

anak  menghafal  surah-surah pendek  ataupun  materi  yang  lain.  Bagi sekolah,  

diharapkan  mampu  menambah  sarana  dan  prasarana  untuk  membantu  proses 

pembelajaran agar lebih mudah dan menarik untuk anak sehingga kualitas proses 

pembelajaran dapat berkembang lebih baik. 


