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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilaksanakan melalui beberapa tindakan 

yaitu dari siklus I , siklus II dan siklus III dan berdasarka hasil pembahasan . maka 

dapat disimpulkan bahwa penerapan metode index card match dapat 

meningkatkan kemampuan anak dalam membaca huruf Hijaiyah  pada TK 

Kuncup Pertiwi Kota Baubau.Hal ini dapat di buktikan dari hasil penelitian yang 

menunjukkan bahwa  dari prasiklus jumlah anak yang memperoleh kriteria BB 7 

anak (43,75%),MB 4 anak (25 %), BSH 2anak (12.5%) dan BSB 3 anak 

(18,75%).Pada siklus I jumlah anak yang memperoleh MB 8 anak (50 % ),BSH 4 

anak (25 %),BSB 4 anak (25%). Pada siklus II  jumlah anak yang memperoleh 

MB 3 anak (18.75%),BSH 5 anak (31,25 %),BSB 8 anak (50 %) sedangkan pada 

siklus III meningkat yang memperoleh BSH 3 anak (18,75%) dan BSB 13 anak 

(81,25 %) maka terjadi peningkatan persentase kemampuan membaca huruf 

hijaiyah pada setiap siklus.  

B. Saran

1. Bagi lembaga pendidikan

Sekolah sebagai lembaga pendidikan harus meningkatkan proses belajar mengajar 

dan kualitas pendidikan, terutama bagi sekolah yang yang  pendidikan prasekolah 

yaitu anak usia dini / Taman Kanak - kanak, karena hal ini menjadi yang paling 

dasar sebagai landasan kegiatan belajar - mengajar.

2. Bagi pendidik

Selain memberikan ilmu pengetahuan yang dimilikinya, hendaknya 

guru atau pendidik mampu menjadi suri tauladan yang terpuji bagi anak 

didiknya, dalam istilah jawa guru adalah digugu dan ditiru. Ini akan 
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menjadikan seorang pendidik harus berkelakuan yang baik, agar anak 

didiknya dapat mengikuti dan menjadikannya sebagai pedoman. Dengan 

cara seperti ini akan tercipta out put (lulusan) yang berilmu pengetahuan, 

beriman, dan bertaqwa kepada Allah SWT, berbudi pekerti luhur, cinta 

tanah air sebagaimana yang dinyatakan dalam Pendidikan Nasional kita.

3. Bagi orang tua 

Sebagai orang tua hendaknya menyadari bahwa pendidikan bukan 

hanya di sekolah tetapi yang utama dan pertama adalah di rumah atau 

keluarga. Pendidikan tidak hanya diserahkan kepada pihak sekolah dan 

guru agama saja. Perlu diingat bahwa pendidikan agama adalah terpadu 

antara keluarga, sekolah dan masyarakat. 

Tidak ada ucapan yang pantas Penulis ucapkan selain rasa syukur 

kehadirat Allah SWT atas rahmat, dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan 

penulisan skripsi ini. Penulis menyadari skripsi ini masih kurang sempurna, 

karena keterbatasan kemampuan dan sempitnya pengetahuan. Oleh karena itu, 

Penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat konstruktif dari para 

pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis sampaikan terima kasih banyak 

kepada semua pihak yang telah ikut membantu dalam menyelesaikan penulisan 

skripsi in. Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahi rabbil ‘alamiin, maka 

selesailah penulisan skripsi ini, semoga bermanfaat bagi penulis khususnya dan 

bagi pembaca.
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