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BAB 6

PENUTUP

6.1  Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis dapat menyimpulkan beberapa

hal mengenai pembelajaran Al-Qur’an-Hadits di MI Al-Ma’arif Mandiraja

Wetan sebagai berikut:

1. Proses pelaksanaan metode demonstrasi dalam pembelajaran Al-Qur’an-

Hadits di MI Al-Ma’arif Mandiraja Wetan Mandiraja Banjarnegara yang

dilakukan oleh guru termasuk baik dan efektif digunakan. Hal itu dapat

diketahui dengan adanya motivasi belajar yang tinggi, siswa aktif ketika

mengikuti pembelajaran, nilai siswa yang bagus bahkan ada yang

meningkat, dalam proses pembelajaran para siswa merasa senang, dan

penjelasan guru ditangkap dengan baik oleh para siswa.

2. Hasil yang dicapai siswa dalam pembelajaran Al-Qur’an-Hadits di MI Al-

Ma’arif Mandiraja Wetan melalui metode demonstrasi tergolong baik,

karena para siswa menyukai dan senang dengan metode ini, tingkat

perkembangan mental yang lebih baik bila dibandingkan pada saat
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sebelum belajar. Tingkat perkembangan mental tersebut terwujud pada

jenis-jenis ranah kognitif, afektif, dan psikomotor.

6.2. Implikasi

Setelah melakukan penelitian tentang efektivitas metode demonstrasi

dalam pembelajaran Al-Qur’an-Hadits di MI Al-Ma’arif Mandiraja Wetan

Mandiraja Banjarnegara, maka implikasi penelitian ini terhadap pendidikan

Islam adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pemahaman kepada lembaga-lembaga pendidikan Islam

bahwa metode demonstrasi masih layak digunakan dan merupakan  salah

satu metode yang seharusnya paling sering dilakukan.

2. Metode demonstrasi akan lebih efektif dipadukan dengan menggunakan

metode lain sehingga menambah motivasi belajar siswa.

3. Motivasi belajar siswa dengan metode demonstrasi dalam pembelajaran

Al-Qur’an-Hadits dapat dilakukan oleh guru dengan memberikan contoh

atau peragaan dan dorongan kepada siswa tentang betapa pentingnya

belajar.

4. Dapat memetik nilai-nilai positif dari guru Al-Qur’an-Hadits oleh siswa di

sekolah, khususnya ketika di dalam kelas agar suasana pembelajaran dapat

berjalan lancar dan berhasil sebagaimana yang diinginkan.

6.3. Keterbatasan Penelitian

Penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa penelitian ini masih

banyak memiliki keterbatasan. Adapun keterbatasan yang dimaksud adalah

subjektifitas penulis dalam mendeskripsikan hasil temuan di lapangan.

Meskipun hasil temuan tersebut telah dianalisis dengan menggunakan teknik

analisis Miles & Hubermen, dan telah diantisipasi dengan melakukan triagulasi
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sumber, dan mengecek kembali kepada informan yang diteliti akan tetapi

kesempurnaan itu masih dianggap kurang.

Selain itu adanya keterbatasan waktu yang tersedia juga sangat mempengaruhi

kesempurnaan penelitian yang dilakukan.

6.4. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka peneliti mengajukan saran

dalam rangka untuk memajukan dan mencapai keberhasilan yang  menjadi

quality assurance bagi MI Al-Ma’arif Mandiraja Wetan sebagai berikut:

a. Kepada Lembaga Pendidikan, hendaknya senantiasa memantau, menjaga

dan meningkatkan pelayanannya terhadap masyarakat yang telah

mempercayakan kepadanya, agar mereka merasa puas dan senang.

b. Kepada Kepala Madrasah hendaknya selalu meningkatkan dan menjadikan

metode demonstrasi sebagai orientasi utama dan pertama dalam

melakukan pembinaan dan perekrutan guru, tanpa mengabaikan

kompetensinya.

c. Kepada para guru hendaknya selalu meningkatkan suri tauladan yang baik

pada saat di sekolah, khususnya dihadapan para siswa dan meningkatkan

kompetensinya untuk membangun kualitas pembelajaran dengan lebih

sering menggunakan metode demonstrasi.

d. Kepada para orang tua diharapkan dapat meningkatkan kerja sama dan

komunikasi yang baik dalam mendidik putra-putrinya, dengan terbuka

kepada sekolah yang menjadi pilihannya, dan memberikan contoh yang

baik dalam kehidupan sehari-hari di rumah maupun di luar rumah.

e. Kepada para siswa, kalian adalah generasi muda Islam masa depan. Ketika

kalian memiliki kemampuan untuk membaca, menulis, memahami
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kandungan al-Qur’an-hadits dan berakhlak yang mulia (akhlakul karimah)

dalam kehidupan sehari-hari, maka kalian akan mampu mengekspresikan

dan mengeksplorasikan potensi yang kalian miliki dengan menjaga nilai-

nilai yang tidak melanggar ajaran agama Islam.
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