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BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan kajian teori dan didukung adanya hasil analisis serta

mengacu pada rumusan masalah yang telah diuraikan dimuka, maka

pembahasan ”Implementasi Metode Demonstrasi Berwudlu Dalam

Peningkatan Kemampuan Melaksanakan Wudlu Yang Benar di RA

Mazroatul Ulum Pringtulis Nalumsari Jepara Tahun Pelajaran 2017/2018”

dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Metode Demonstrasi Berwudlu di RA Mazroatul Ulum Pringtulis

Nalaumsari Jepara, meliputi: a) Persiapan implementasi metode

demonstrasi meliputi: 1) Mempersiapkan materi pembelajaran SK dan

KD. 2) Merumuskan tujuan yang hendak dicapai. 3) mempersiapkan alat-

alat atau media yang diperlukan. 4) Mengadakan evaluasi untuk

mengukur kemampuan siswa berhubung dengan pembelajaran

menggunakan metode demonstrasi melalui penilaian pada akhir

pembelajaran. b) Langkah-langkah implementasi metode demonstrasi di

RA Mazroatul Ulum Pringtulis Nalumsari Jepara, yaitu: 1) Persiapan. 2)

Pelaksanaan. 3) Tindak dan. 4) pengendalian.

2. Peningkatan Kemampuan Melaksanakan Wudlu Yang Benar di RA

Mazroatul Ulum Pringtulis Nalaumsari Jepara, meliputi: a) Peningkatan

kemampuan kognitif anak sudah baik. Hal tersebut dapat dilihat dari cara

berpikir anak, kemampuan anak, untuk mengkoordinasikan berbagai cara

berpikir untuk menyelesaikan berbagai masalah yang dapat dipergunakan

sebagai tolok ukur pertumbuhan kecerdasan. b) Peningkatan

keterampilan motorik (motor skills) anak juga mengalami peningkatan.

Hal tersebut dapat dilihat dari serangkaian gerak-gerik jasmaniah dalam

urutan tertentu dengan mengadakan koordinasi antara gerak-gerik

berbagai anggota badan secara terpadu. c) Peningkatan kemampuan

belajar anak juga meningkat. Hal tersebut dapat dilihat dari dalam proses
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belajar mengajar siswa mudah paham terhadap materi yang disampaikan,

siswa lebih aktif dalam belajar, siswa lebih termotivasi untuk selalu ingin

belajar dan mengurangi kejenuhan siswa dalam proses belajar.

3. Implementasi metode demonstrasi berwudlu di RA Mazroatul Ulum

Pringtulis Nalumsari Jepara. Implementasi metode demonstrasi berwudlu

tersebut dilakukan dengan cara 1) Guru menjalankan rencana yang telah

di rancang dalam persiapan. 2) Guru memanfaatkan media yang sudah

disediakan. 3) Guru menggunakan tempat yang mendukung penggunaan

metode demonstrasi (tempat wudlu madrasah). 4) Guru menerangkan

materi. 5) Guru mendemonstrasikan dan mempraktekkan.

B. Saran-saran

Sehubungan dengan hasil penelitian yang peneliti lakukan, kiranya itu

penulis mengharapkan:

1. Bagi kepala sekolah dan guru RA Mazroatul Ulum Pringtulis Nalaumsari

Jepara setelah penelitian ini dilakukan, diharapkan pengawasan terhadap

siswa lebih ditingkatkan. Pengawasan terhadap siswa lebih

dimaksimalkan, karena, tanpa adanya pengawasan yang intens tidak

menutup kemungkinan prestasi belajar siswa akan menurun. Khusus untuk

guru, penulis berharap bisa lebih  meningkatkan kualitasnya baik secara

personal, profesional, maupun secara sosial. Dengan demikian diharapkan

akan memberikan iklim pembelajaran yang harmonis dan berkualitas baik

secara akademik maupun non akademik.

2. Bagi  orang  tua  harus  menyadari  bahwa  anak  membutuhkan  perhatian

dan support dalam belajar. Bagi para orang tua disarankan mau

mendengarkan apa yang diminati anak dan apa yang  tidak, sehingga orang

tua bisa memberikan arahan positif bagi kemajuan anak dalam belajar.

3. Bagi siswa RA Mazroatul Ulum Pringtulis Nalaumsari Jepara, hendaknya

mengikuti kegiatan belajar mengajar khususnya pembelajaran agama

dengan sungguh-sungguh dan rajin serta berusaha untuk membantu

kelancaran belajar mengajar dengan cara menjalankan hak dan kewajiban
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sesuai dengan peraturan yang berlaku di RA Mazroatul Ulum Pringtulis

Nalaumsari Jepara.

C. Penutup

Alhamdulillah wasyukurulillah, kami panjatkan kepada Allah SWT

atas taufuiq serta hidayahnya, sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi

yang berjudul ”Implementasi Metode Demonstrasi Berwudlu di RA Mazroatul

Ulum Pringtulis Nalumsari Jepara Tahun Pelajaran 2017/2018”.

Kami menyadari bahwa, skripsi ini masih banyak kekurangannya baik

mengenai susunan bahasanya, isinya maupun sistematikanya. Untuk itu kami

harapkan saran-saran, kritik yang membangun serta bimbingan dari seluruh

pihak dan pembaca demi perbaikan skripsi ini.

Kepada semua pihak yang memberikan dorongan dan bantuan atas

tersusunnya skripsi ini, kami ucapkan banyak terima kasih, dan hanya Allah

SWT yang mempunyai kuasa untuk memberikan balasan kepada semuanya

yang tak dapat kami sebutkan namanya satu persatu.

Harapan kami, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kami sendiri

pada khususnya dan bagi seluruh pembaca juga masyarakat pada umumnya

serta dapat menjadikan suatu kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan

pada umumnya, serta menjadi bekal kebaikan ilmu pengetahuan. Amien..


