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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah didapatkan, hasil 

temuan yang didapatkan, pembahasan yang dilakukan, dan analisis oleh 

peneliti tentang 

dan penerapan metode pada anak down syndrome 

Terapi Anak Berkebutuhan Khusus Zahrawain Indonesia Karanganyar 

yang telah dijelaskan sebelumnya, sehingga kesimpulan yang dapat 

diambil sebagai berikut: 

1. down syndrome di 

Indonesia Karanganyar menggunakan metode zahrawain. Metode 

zahrawain ini merupakan hasil temuan baru, yang mana belum ada 

penelitian yang membahas mengenai metode zahrawain. Zahrawain 

sendiri merupakan pengembangan dari metode tallaqqi yang dalam 

pelaksanaannya dibantu dengan penggunaan media audio visual.  

2. peserta didik down syndrome di 

Indonesia Karanganyar dibagi menjadi dua tahap yaitu persiapan dan 

kegiatan pembelajaran. Untuk persiapan ustadzah mempersiapkan 

materi yang akan disampaikan serta media pembelajaran yang akan 

digunakan sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Selain itu, anak 
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diminta menyiapkan buku , yang kemudian dilanjutkan 

dengan , membaca ayat-ayat ruqyah, dan doa 

sebelum belajar. Sedangkan dalam kegiatan pembelajaran, ustadzah 

menyampaikan materi dengan cara membimbing anak dalam 

membaca ayat-ayat Al- -ulang dan dibantu 

dengan media audio visual seperti layar monitor dan speaker 

murrotal. 

Penerapan metode zahrawain dalam pembelajaran tahfidzul 

peserta didik down syndrome 

Terapi Anak Berkebutuhan Khusus Zahrawain Indonesia Karanganyar 

tidak terlepas dari hambatan yang dihadapi saat pembelajaran 

berlangsung, yaitu Kemampuan dari masing-masing anak 

berkebutuhan khusus yang berbeda dalam pencapaian hafalan, yang 

mana Ustadzah harus mengajar secara semi privat; Rasa malas atau 

mood tidak baik yang muncul pada anak membuat mereka tidak bisa 

mengikuti pembelajaran dengan baik; Anak yang memiliki 

kecenderungan hiperaktif  tidak fokus dalam belajar dan tidak mau 

memperhatikan saat pembelajaran; Kurangnya motivasi dan dukungan 

serta bimbingan dari keluarga saat di rumah. 

 

B. SARAN 

Saran yang dapat diberikan ketika penelitian telah dilaksanakan 

adalah sebagai berikut:  
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1. Untuk Lembaga 

Metode zahrawain merupakan metode tahfidzul Qur an 

pengembangan dari metode tallaqi, namun dalam penerapan dapat 

dikatakan sebagai metode yang baru. Sehingga metode zahrawain 

tersebut dipatenkan menjadi milik lembaga zahrawain. 

2. Untuk Ustadz/Ustadzah 

Saran untuk ustadz/ustadzah adalah sebaiknya memaksimalkan 

penerapan metode dan penggunaan media sebagai pendukung 

pembelajaran, sehingga dapat membuat bertambahnya minat dan 

semangat peserta didik dalam belajar. 

3. Bagi Orangtua 

Saran untuk orangtua dari anak berkebutuhan khusus down 

syndrome adalah untuk lebih memperhatikan perkembangan belajar 

anak down syndrome dalam kaitannya dengan penyesuaian kegiatan di 

sekolah dan di rumah. 

4. Untuk peserta didik Down Syndrome 

Saran untuk peserta didik down syndrome adalah tetap 

semangat dalam belajar Al 

karena anak berkebutuhan khusus adalah amanah yang dititipkan 

Allah  sebagai anak yang mulia. 


