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BAB V 

PENUTUP 
 

A. Simpulan 

Pada bab ini terdapat beberapa simpulan berdasarkan hasil penelitian 

dan analisis data tentang “Peran Guru Dalam Pembelajaran Muatan Lokal 

Musyafahah Dan Tajwid Di MTs NU Banat Kudus Tahun Pelajaran 

2016/2017”. Maka peneliti dapat menyimpulkan penelitian ini sebagai 

berikut : 

1. Peran guru dalam pembelajaran musyafahah dan tajwid di MTs NU Banat 

Kudus Tahun 2016/2017. Dalam mapel ini guru berperan sebagai 

Fasilitator, Pengajar, Pembimbing dan Contoh. 

2. faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pembelajaran musyafahah 

dan tajwid di MTs NU Banat Kudus Tahun 2016/2017. Faktor pendukung 

dalam mapel ini adalah fasilitas sarana prasarana yang disediakan oleh 

madrasah memadai, sedangkan untuk faktor penghambatnya yaitu alokasi 

waktu yang kurang. 

 

B. Saran 

Sebagai akhir dari penulisan skripsi ini, dengan berdasarkan 

penelitian yang peneliti lakukan, maka ada beberapa hal yang mungkin dapat 

menjadi bahan masukan antara lain:  

1. Hendaknya guru menggunakan banyak metode yang bervariasi agar 

peserta didik tidak jenuh dan bosan dalam mengikuti pembelajaran. 

2. Alangkah baiknya guru lebih inten terhadap peserta didik terutama yang 

memang butuh perhatian khusus. 

3. Mengadakan kuis dan permainan agar kelas lebih menarik dan 

menyenangkan. 
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C. Penutup  

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, 

yang telah memberikan hidayah dan taufik-Nya kepada penulis, sehingga 

penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam tetap 

tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang kita harapkan syafa’atnya 

di yaumul kiamat nanti. Aamiin.... 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas 

dari kesalahan dan kekeliruan. Hal itu semata-mata merupakan keterbatasan 

ilmu dan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis 

mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan yang akan datang untuk 

mencapai kesempurnaan.  

Demikian skripsi yang penulis dapat selesaikan, sebagai salah satu 

syarat guna menyelesaikan  jenjang  Strata 1 pada  Program Studi Pendidikan 

Agama Islam (PAI) Jurusan Tarbiy ah STAIN Kudus. Akhirnya semoga 

laporan ini dapat bermanfaat bagi penyusun pribadi dan bagi siapa saja yang 

membutuhkannya. Aamiiin…………… 


