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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan setelah melalui beberapa

tahapan prosedur ilmiah mulai dari tahap perencanaan, identifikasi masalah,

pengumpulan dan penyajian data sampai pada tahapan analisa data, sehingga

hasilnya disajikan dalam bentuk skripsi ini. Dari kesemuanya itu dapat

diambil benang merah sebagai berikut :

1. Implementasi Metode Demonstrasi Pada Pembelajaran BTQ Kompetensi

Kaligrafi Di Kelas V MI Masholihul Huda Krapyak Tahunan Jepara

Tahun Pelajaran 2018/2019, sudah berjalan dengan sangat bagus dan

peserta didikpun mengikutinya dengan antusias. Hal ini disebabkan karena

metode tersebut dilaksanakan dengan cara praktek langsung sehingga

pemahaman peserta didik dapat optimal.

2. Walaupun terdapat kekurangan dalam Metode Demonstrasi Pada

Pembelajaran BTQ Kompetensi Kaligrafi Di Kelas V MI Masholihul Huda

Krapyak Tahunan Jepara Tahun Pelajaran 2018/2019, namun kelebihan

yang didapat jauh lebih menguntungkan baik bagi guru, terlebih bagi siswa

karena anak akan lebih bisa mengingat pelajaran lebih lama dan detail.
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B. Saran-saran

Saran-saran yang diajukan adalah sebagai berikut :

1. Kepada pemimpin dan para pendidik di MI Masholihul Huda Krapyak

Tahunan Jepara hendaknya selalu berusaha meningkatkan profesionalitas

dalam rangka untuk meningkatkan mutu pendidikan dan selalu menjadi

panutan bagi semuanya terutama bagi para siswa.

2. Kepada wali murid diharapkan ikut berperan serta dalam memperhatikan

dan mendorong putra-putrinya untuk lebih giat belajar, serta selalu

mengontrol putra-putrinya yang menyimpang dari ajaran Islam.

3. Kepada para siswa hendaknya menyadari arti penting pendidikan terutama

pendidikan tentang agama Islam, mata pelajaran bahasa Arab sebagai

landasan dalam memahami ibadah Islam.

C. Penutup

Demikian pembuatan skripsi yang berjudul “Implementasi Metode

Demonstrasi Pada Pembelajaran BTQ Kompetensi Kaligrafi Di Kelas V MI

Masholihul Huda Krapyak Tahunan Jepara Tahun Pelajaran 2018/2019”.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmatNya serta

pertolonganNya maka penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Tidak lupa

penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu

penulisan skripsi ini dari tahap awal sampai selesai, dimana banyak

sumbangan pemikiran yang penulis terima baik itu dalam bentuk diskusi,

informasi, buku maupun dalam bentuk yang lain.
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Semoga dengan selesainya pembuatan skripsi ini dapat menjadi

penambahan wawasan dan pengetahuan bagi para pembaca yang budiman.

Gunakanlah skripsi ini dengan semestinya. Skripsi ini berbicara seputar

metode demonstrasi pada pelajaran kaligrafi. Semoga para pembaca tidak ada

yang kecewa bilamana masih ada kekurangan dalam penulisan skripsi ini.

Kami menyadari bahwa itulah batas kemampuan kami dan apabila terdapat

kekeliruan mohon untuk dapat diluruskan.

Walaupun demikian, penulis menyadari betul akan keterbatasan

kemampuan yang ada pada penulis, maka sudah tentu ada beberapa hal yang

menjadi titik lemah. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik

yang membangun dari siapa saja guna perbaikan isi skripsi ini. Akhirnya

semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para

pembaca pada umumnya. Amin.


