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BAB V  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data di atas, dapat disimpulkan 

bahwa:  

1. Skor implementasi model pembelajaran kontekstual dalam pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam oleh guru A sejumlah 79, guru B sejumlah 78, dan guru 

C berjumlah 88. Skor secara keseluruhan yaitu guru A, B, dan C sejumlah 245 

dengan persentase 77,78%. Artinya implementasi model pembelajaran kontekstual 

dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam tegolong baik karena 77,78% 

berada di antara 76% - 90%. 

2. Walaupun implementasi model pembelajaran kontekstual dalam pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tapung Hulu 

Kabupaten Kampar tergolong baik, namun masih terdapat beberapa faktor  yang 

mempengaruhi guru dalam implementasi model pembelajaran kontekstual dalam 

proses pembelajaran, diantaranya: 

a. Faktor Psikologis, yaitu terlihat dari minat, mental dan perkembangan peserta 

didik. Hal tersebut tergambar dari penuturan guru yang menyatakan bahwa 

peserta didik masih malu-malu dalam mengungkapkan atau menceritakan 

pengalaman mereka, malas dalam belajar dan anak didik yang berada dalam 

fase pubertas dimana anak didik lebih sering memperhatikan penampilan dari 

pada memperhatikan pelajaran. 
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b. Faktor sarana dan prasarana. Hal ini tergambar dari penuturan guru yang 

menyatakan bahwa belum adanya buku paket sebagai tambahan literatur yang 

dapat membantu peserta didik dalam mencari bahan dalam proses 

pembelajaran 

c. Paradigma pendidik. Hal ini tergambar dari penuturan guru yang menyatakan 

bahwa sulit untuk mengarahkan anak untuk pembelajaran bermakna, dimana 

pembelajaran akan bermakana apabila anak mencari, menemukan sendiri 

permasalahan yang ada dalam materi yang di ajarkan. 

d. Faktor sosial. Hal ini tergambar dari penuturan guru yang menyatakan bahwa 

anak didik sulit untuk di ajak kerja kelompok dan diskusi.  

e. Kemampuan guru dalam mengajar, misalnya guru yang kewalahan dan susah 

menghadapi peserta didik yang ribut dan susah di atur saat proses pembelajaran 

berlangsung. 

f. Faktor kesiapan anak dalam belajar, misalnya anak didik yang masih keluar 

masuk, dengan kata lain anak didik lebih kearah bermain dari pada belajar. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, adapun saran-saran yang dapat peneliti 

sampaikan sehubungan dengan hasil penelitian ini sebagai berikut. 

1. Bagi guru Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tapung 

Hulu Kabupaten Kampar diharapkan lebih meningkatkan lagi kemampuan dalam 

mengajar, agar tidak kesulitan dalam menghadapi berbagai macam tingkat 

kemampuan dan tingkah laku siswa. 
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2. Bagi siswa diharapkan lebih tertib dalam mengikuti kegiatan belajar, dan patuh 

terhadap instruksi yang guru berikan. 

3. Bagi kepala sekolah diharapkan lebih mengawasi perkembangan cara mengajar 

guru, dan membing para guru untuk mengikuti pelatihan-pelatihan praktek 

mengajar, agar para guru Pendidikan Agama Islam lebih profesional dalam 

melaksanakan tugasnya sebagai guru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


