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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan Internalisasi Nilai-nilai Pendidikan Islam Melalui 

Kegiatan Bercerita Tentang Tauladan Nabi Muhammad SAW 

a. Kegiatan bercerita ini menggunakan beberapa metode 

pembelajaran diantaranya yaitu sebagai berikut: 

1) Metode Tanya jawab 

2) Metode Bercerita 

3) Metode Tauladan Nabi Muhammad SAW 

b. Media yang digunakan dalam kegiatan bercerita kali ini ada tiga 

prosedur yaitu : Konsep, gambar visual, dan penjelasan Gambar.  

2. Nilai-Nilai Edukasi yang Tertanam pada Anak 

Ada beberapa nilai-nilai edukasi yang tertanam pada anak dalam  

kegiatan bercerita kali ini diantaranya adalah sebagai berikut: 

a. Sikap Jujur dan Amanah 

b. Kesabaran 

c. Kedisiplinan 

d. Memiliki Rasa Tanggung Jawab 

e. Kepekaan sosial 
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3. Hasil dari Internalisasi Pendidikan Islam Melalui Kegiatan Bercerita 

Tentang Tauladan Nabi Muhammad Saw dengan Media Gambar 

a. Anak mengetahui tentang Rukun Islam 

b. Anak mengetahui 4 sifat tauladan nabi Muhammad SAW 

c. Tercapainya indikator pengembangan pada anak.  

d. Penggunaan media gambar dapat mendukung kegiatan 

pembelajaran.  

4. Nilai-nilai pendidikan islam terdiri dari tiga pilar yaitu I’tiqodiyah 

yang berarti anak mengetahui rukun islam dan rukun iman. Pilar yang 

ke dua yaitu Khuluqiyah yang berarti etika pada saat berpuasa dan 

pilar yang terakhir yaitu Amaliyah yang berarti anak diajak untuk 

berlatih berpuasa. Ini berarti pendidikan islam telah tertanam dalam 

diri anak dalam kegiatan bercerita ini. 

 

B. Saran-saran 

Untuk menutup pembahasan ini, peneliti ingin menyumbangkan saran-

saran guna untuk meningkatkan kualitas pendidik di RA Mafatihul Akhlaq 

Demangan: 

1. Hendaknya para guru terus meningkatkan kemampuan dan 

kreativitasnya dalam pengembangan metode cerita, maupun metode-

metode yang lain dengan mengikuti pelatihan, penataran, maupun 

dengan cara belajar sendiri. 
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2. Hendaknya pihak sekolah menambah koleksi alat peraga yang sesuai 

dengan perkembangan zaman dan menambah koleksi buku-buku cerita 

serta koleksi gambar yang sesuai dengan metode bercerita. 

Bagi pembaca, kritik dan saran sangat dibutuhkan guna melengkapi 

penelitian ini.   


