
 51

BAB V  
PENUTUP 

 
      A. Kesimpulan  

Setelah melakukan analisis terahadap penelitian tindakan kelas, berikut ini  

disampaikan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penerapan metode Demonstrasi pada mata pelajaran Aqidah Akhlaq materi  

adab II belajar dan bermain pada siklus I dengan kategori baik pada semua 

aspek kecuali memperhitungkan waktu yang digunakan di kategorikan 

cukup, sedangkan pada siklus II pada kategori baik untuk semua aspek. 

2. Penerapan Metode Demonstrasi pada mata pelajaran Aqidah Akhlaq materi  

adab II dapat meningkatkan hasil belajar ditandai dengan ketuntasan 

klasikalnya yaitu: Pra siklus nilai rata-rata kelas 63 ketuntasan klasikalnya 

33 % siklus I nilai rata-rata kelas 67 dengan ketuntasan klasikal 53% 

siklus II nilai rata-rata kelas 81 dengan ketuntasan klasikal 93%.   

Hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa Penerapan Metode 

Demonstrasi dapat meningkatkan hasil belajar Aqidah Akhlak Materi 

Adab II Belajar dan Bermain  di MI Negeri Guntur Kecamatan Guntur 

Kabupaten Demak. 

B. Saran-Saran 

Setelah memberikan kesimpulan sebagaimana tersebut di atas, penulis 

ingin  menyampaikan saran-saran sebagai berikut: 

            1. Kepada Mata Pelajaran Aqidah Akhlak 

a. Guru Mata Pelajaran Aqidah Akhlak hendaknya selalu memperhatikan      

perkembangan belajar siswa, baik dalam aspek kognitif,  afektif dan 

psikomotorik. 

       B .Untuk guru Mata Pelajaran Aqidah Akhlak agar selalu menekankan 

                  kepada siswa untuk mengetahui, memahami materi pelajaran, 

                  kemudian dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari 
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       c. Untuk mencapai efektifitas yang baik, dalam melaksanakan 

                    pembelajaran guru Mata Pelajaran Aqidah Akhlak hendaknya 

                    melakukan kerjasama dengan guru lain, wali murid dan masyarakat. 

 2. Kepada Orang Tua Siswa 

          a. Orang tua hendaknya selalu memperhatikan perilaku dan akhlak 

                     anak-anaknya sehari-hari terutama dalam hal beribadah dan 

                     bersikap kepada orang lain. 

           b. Orang tua hendaknya selalu berkordinasi dengan pihak sekolah 

                     untuk melihat perkembangan kemajuan belajar anak. 

C. Penutup 

Alhamdulillahrabbilalamin, adalah kalimat yang paling pantas penulis 

ucapkan sebagai ungkapan syukur kepada Allah, yang telah memberikan 

rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas 

yang sangat berat dan sulit ini.  

Tugas menyusun skripsi ini merupakan tugas yang amat berat bagi penulis 

mengingat keterbatasan dan kebodohan penulis. Namun berkat taufiq-Nya, 

bimbingan dari para dosen serta di lingkungan IAIN Walisongo Semarang, 

serta bantuan dan dorongan dari teman-teman, skripsi ini dapat terselesaikan 

walaupun dengan bentuk yang masih jauh dari sempurna. 

  Penulis yakin, apa yang ada di dalam skripsi masih banyak kekurangan 

dan   kekhilafan. Untuk itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis 

harapkan     demi untuk memperbaiki dan menyempurnakannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 


