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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah membahas permasalahan yang ada pada fokus penelitian, 

maka sampailah peneliti pada bab yang terakhir dalam penulisan skripsi ini. 

Adapun kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan di atas 

adalah sebagai berikut: 

1) Bahwa Impementasi Metode Role Playing dalam penelitian ini telah 

dilaksanakan dengan baik. Walau ada beberapa hal yang tidak sesuai 

dengan perencanaan semula namun tidak memberi gangguan yang berarti 

dalam proses implementasi metode role playing ini. 

2) Bahwa Keadaan perilaku khusnudzan siswa di SMA Muhammadiyah 3 

Surabaya setelah mengikuti pembelajaran dengan menggunakan metode 

Role Playing mulai menunjukkan perubahan. Hal itu terbukti dengan 

sudah banyak siswa yang perilaku khusnudzonnya sesuai dengan indikator 

yang ditentukan di awal. Walaupun begitu tetap masih ada beberapa siswa 

yang tetap berperilaku seperti semula namun itu hanya sebagian kecil 

siswa saja.  

3) Bahwa Implementasi Metode Role Playing terbukti dapat meningkatkan 

perilaku akhlakul karimah siswa di SMA Muhammadiyah 3 Surabaya. Hal 

itu terbukti dengan perilaku su’udzon yang ditunjukkan siswa sudah 

berubah. 
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B. Saran 

1. Kepada   kepala   sekolah   SMA Muhammadiyah 3 Surabaya terus 

mengadakan  pembaharuan  dalam  penyelenggaraan  pendidikan,  salah 

satunya adalah pembaharuan dalam pengembangan pembelajaran metode 

Role Playing sehingga mampu menghasilkan out put yang berkualitas dan 

mampu bersaing di era globalisasi saat ini. 

2. Kepada  guru  SMA Muhammadiyah 3 Surabaya diharapkan  lebih 

meningkatkan kualitas diri dalam rangka meningkatkan profesionalitas 

seorang   guru   serta   berupaya   untuk   menyempurnakan   perencanaan 

pembelajaran khususnya pada pelajaran Aqidah Akhlak yang 

menggunakan Metode Role Playing, sehingga siswa bisa lebih maksimal 

menangkap maksud dari materi yang diajarkan yang pada akhirnya 

tingkat ketercapaian tujuan pendidikan itu lebih maksimal. 

3. Kepada   siswa   agar   selalu   meningkatkan   semangat   belajar,   serta 

berusaha dan jangan berhenti untuk menuntut ilmu guna membangun 

kemampuan berpikir yang kreatif dan inovatif karena perubahan zaman 

sangat cepat dan barangsiapa yang tidak bisa mengikuti perubahan zaman 

dia akan tergerus peradaban.  

4. Kepada  orang  tua  diharapkan  selalu  memberi  motifasi,  dan  lebih 

memperhatikan putra-putrinya di rumah, sehingga semangat dan 

kedisiplinan siswa-siswi lebih optimal di sekolah. 


