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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan 

peneliti, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Proses pengimplementasian metode Montessori dalam kegiatan belajar 

mengajar. (a) Menurut para informan pelaksanaan kegiatan di 

elementary sesuai dengan jadwal setiap kelas yang meliputi bidang 

language, mathematics, islamic, art & craft. (b) Dengan ground rules 

dan sunnah yang digunakan sebagai panduan kedisiplinan anak. (c) 

Alasan metode Maria Montessori yang digunakan di Brainy Bunch 

karena metode Maria Montessori mengembalikan cara pengajarannya 

ke fitrahnya seorang anak, yaitu pembelajaran yang disesuaikan 

kemampuannya bukan umurnya. (d) Kemudian yang menjadi kendala 

adalah beberapa SDM yang belum memahami secara penuh terkait 

metode Maria Montessori. (e) Pengaruh internal yang kuat dari Brainy 

Bunch memberikan back up yang baik untuk anak dari pengaruh 

eksternal. 

2. Penerapan nilai-nilai pendidikan islam di Brainy Bunch. Seperti nilai 

tauhid, ibadah, akhlak, dan kemasyarakatan (sosial). Diterapkan dalam  

(a) I Am Statement; I love Allah, Prophet Muhammad, dan Jannah adalah 

bentuk pengaplikasian dari nilai tauhid dan ibadah. I love my parents bentuk 

aplikasi dari nilai akhlak, dan I love Brainy Bunch  dan I love you bentuk 
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pengaplikasian nilai sosial atau masyarakat. (b) Modifikasi ground rules 

yang ditawarkan Montessori disuntikkan nilai-nilai pendidikan Islam. (c) 

Pengajaran yang harus memasterkan subjek pelajaran sebelum berpindah 

(seperti pengajaran membaca al-qur‟an, tidak akan berpindah sebelum fasih). 

3. Output yang dihasilkan dari Brainy Bunch International Islamic 

Montessori School sesuai visi Brainy Bunch; (a) Muslim yang dinamis 

yang mempraktikkan ajaran Al-Quran dan hadits sebagai petunjuk mereka 

dalam hidup. (b)  Warga negara yang baik yang berpengetahuan, multi-

terampil dan produktif. (c) Mahir bahasa Inggris. (d)  Mempunyai dasar 

pendidikan yang kuat sesuai kemampuan. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis memberikan saran kepada 

beberapa pihak, yaitu : 

1. Kepada Instansi yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk 

melakukan penelitian diluar lingkup instansi bahkan luar negeri. 

Untuk ke depannya agar lebih ditingkatkan dan digencarkan kembali 

pemberian motivasi kepada mahasiswa terkhusus mahasiswa 

Pendidikan Agama Islam agar lebih global mencari solusi untuk 

permasalahan yang akan dikupas dalam tugas akhirnya. 

2. Kepada Lembaga (Brainy Bunch International Islamic Montessori 

School) yang telah memberikan izin kepada peneliti, bergabung serta 

melakukan observasi di lembaga tersebut. Agar lebih memperhatikan 

beberapa pengajar Brainy Bunch secara intens, dikarenakan beberapa 
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masih menggunakan suara tinggi ketika anak melakukan kesalahan, 

kemudian menuntut anak untuk melakukan hal secara perfect. Jika 

dibiarkan akan menghilangkan kreativitas dan percaya diri siswa 

untuk melakukan hal yang menurut mereka sudah baik. 

3. Kepada Indonesia, pengadopsian metode Montessori dengan konsep 

Islam sangat perlu dipertimbangkan untuk diterapkan sebagai metode 

pengajaran di beberapa lembaga pendidikan. 

4. Kepada penelitian selanjutnya, dalam ulasan yang diteliti peneliti 

masih banyak kekurangan bahkan penjelasan serta penyampaian yang 

belum mengena pada sasaran. Harapannya jika ada peneliti yang akan 

melanjutkan penelitian ini lebih mendalami dalam ground rules yang 

ditawarkan Montessori, kemungkinan masih ada hal yang terselubung 

selain nilai-nilai pendidikan islam. 

  


