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  BAB V 

  PENUTUP 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas dalam upaya 

peningkatanperilaku birrul waalidain siswa kelas III  MI Negeri Buduran sidoarjo 

Tahun Pelajaran 2014/2015 bahwa :  

1. Perilaku Birrul Walidain .pada siswa kelas III MI Negeri Buduran Sidoarjo 

sebelum menggunakan metode sosiodrama masih kurang, hal ini diketahui 

setelah diadakan pre tes kepada siswa, hasilnya secara komulatif kebiasaan 

perilaku birrul walidain hanya mencapai 60 % . 

2. Penggunaan metode sosiodrama di kelas III MI Negeri Buduran   Sidoarjo 

dengan menampilkan drama keluarga yang memiliki anak sholeh dan anak 

yang durhaka diikuti  oleh siswa dengan antusias. Terbukti berdasarkan 

pengamatan, siswa sangat aktif ketika proses pembelajaran. Dengan 

pembelajaran yang menggunakan metode sosiodrama siswa mampu 

menerapkan perilaku birrul waalidain dalam kehidupan sehari-hari. Terbukti 

dengan meningkatnya perilaku birrul waalidain siswa kelas III  MI Negeri 

Buduran sidoarjo.   

3. Penggunaan metode sosiodrama dalam meningkat perilaku birrul waalidain di 

kelas III  MI Negeri Buduran sidoarjo dapat disimpulkan berhasil karena 

terbukti mampu meningkatkan perilaku birrul waalidain siswa, sebagaimana 
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data dari 60%  siswa yang menerapkan perilaku birrul waalidain menjadi 84 

persen telah menerapkan perilaku birrul waalidain dan setelah diadakan siklus 

ke dua meningkat menjadi 97,3%. 

 

B. SARAN 

Sehubungan dengan Penelitian yang dilakukan, maka peneliti memberikan 

saran bahwa dalam usaha meningkatkan perilaku birrul waalidain, khususnya pada 

diri siswa, hendaknya guru memberikan penjelasan nyata dalam kehidupan sehari-

hari seperti dengan menggunakan metode sosiodrama.  

 

C. PENUTUP 

        Dengan mengucap Syukur Alhamdulillah kepada Allah Swt yang telah 

melimpahkan Ridha dan pertolongannya, penulis dapat menyelesaikan penulisan 

penelitian tindakan kelas ini.  

         Penulis menyadari adanya kekurangan dan ketidak sempurnaan dalam 

penulisan sertan pembahasan dalam penelitian tindakan kelas ini, saran dan kritikan 

yang kontruktif dari semua pihak sangat penulis harapkan guna perbaikan dalam 

penulisan-penulisan mendatang. 

          Penulis mengharap semoga penelitian tindakan kelas yang sederhana ini 

bermanfaat bagi lembaga yang bersangkutan khususnya bagi para pembaca 

umumnya. Akhir kata hanya kepada Allah Swt kami memohon Rihda, pertolongan 

dan perlindungan serta ampunan dari semua kesalahan dan ketidaktahuan. 

 

 


