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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah meneliti tentang bagaimana Pengembangan Ranah Afektif dan

Faktor-faktor yang mempengaruhinya pada  mata pelajaran Sejarah

Kebudayaan Islam di Pondok Pesantren Kecamatan Bangkinang. Maka dapat

disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengembangan Ranah Afektif pada Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan

Islam di Pondok Pesantren Kecamatan Bangkinang. Berdasarkan hasil

observasi dan wawancara peneliti disimpulkan :

a. Pendidik mencontohkan prilaku dan sikap ketika pelajaran Sejarah

Kebudayaan Islam.

b. Pendidik memberikan tugas latihan pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam

c. Pendidik menguasai materi yang diajarkan.

d. Pendidik memberikan hukuman kepada peserta didik yang bersikap tidak

baik dalam proses pembelajaran.

e. Pendidik mengelola proses pembelajaran dengan baik.

f. Pendidik mengembangkan perasaan peserta didik.

g. Pendidik mengembangkan minat peserta didik.

h. Pendidik mengembangkan nilai peserta didik.

i. Pendidik menyelesaikan permasalahan peserta didik dalam belajar.

j. Pendidik selalu hadir mengajar setiap jam pelajaran Sejarah Kebudayaan

Islam.
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k. Pendidik memberikan rangsangan stimulus terhadap peserta didik.

l. Pendidik memberikan hadiah atau penghargaan kepada peserta didik

yang bersikap baik dalam proses pembelajaran.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengembangan ranah afektif pada

mata pelajaran SKI di Pondok Pesantren Kecamatan Bangkinang :

a. Ketersediaan waktu yang terbatas.

b. Materi Sejarah Kebudayaan Islam, lebih terfokus pada pengayaan

pengetahuan (kognitif) dan minim dalam pembentukan sikap (afektif).

c. Kendala lain adalah kurangnya keikutsertaan guru mata pelajaran lain

dalam memberi motivasi kepada peserta didik untuk mempraktekkan

nilai-nilai Sejarah Kebudayaan Islam dalam kehidupan sehari-hari.

B. Saran

1. Kepala sekolah diharapkan lebih mengontrol dan memberikan arahan

kepada guru agar dapat melasanakan proses belajar mengajar dengan baik

dan benar.

2. Untuk para guru hendaknya dalam mengemban tugas dan tanggung

jawabnya diharapkan senantiasa berupaya untuk mempraktekkan ilmu

dalam mengajar  materi pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam dengan baik

dan benar.

3. Untuk para pembaca khususnya calon guru dapat memahami bagaimana

cara guru dalam mengajar materi pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam

dengan baik dan benar.

4. Mudah-mudahan membantu guru dalam proses pembelajaran. Agar
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terciptanya sistem pendidikan yang diinginkan oleh guru dan peserta didik.


