
BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah pengumpulan data dimabil di lapangan dengan teknik observasi,

wawancara dan dokumentasi, maka dalam bab ini akan dipaparkan dengan

beberapa kesimpulan.

Tujuan pembelajaran pendidikan agama Islam ialah untuk menciptakan

manusia yang cerdas dan memperdalam pengetahun syariat agama Islam, sehingga

dapat menjalankan perintah agama dengan baik dan benar, memberikan solusi

terhadap krisis akhlak mulia, membiasakan kejujuran dalam menjalankan syariat

Islam sehingga mampu berakhlak baik sebagai pemeluk agama, dan membangun

hubungan baik antar sesama agar terbiasa dalam kebaikan sehingga tercipta

manusia yang agamis beriman dan bertaqwa.

Pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah meliputi

empat aspek yaitu: aspek pra pembelajaran, kegiatan pembukaan, kegiatan inti, dan

kegiatan penutup. Apabila pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama Islam

berjalan dengan efektif dan segala kegiatan keagamaan didukung dengan penuh

keyakinan dan kesadaran dalam bekerja sama sesama guru pendidikan agama

Islam serta dengan guru-guru bidang studi lain, kepala sekolah, lingkungan,

pemerintah dan ketersediaan sarana dan prasarana maka akan dapat mempengaruhi

terwujudnya tujuan pelaksanaan pembelajaran dan tujuan pembelajaran pendidikan

agama Islam di sekolah sehingga dapat menciptakan peserta didik beriman,

bertakwa dan berakhlak mulia.



Pemanfaatan metode dalam pembelajaran pendidikan agama Islam

disesuaikan dengan materi, seperti metode demonstrasi, ceramah dan tanya jawab,

adapun cara penggunaannya antara lain, kalau demonstrasi guru atau peserta didik

mempraktekkan materi yang menuntut suatu gerakan seperti sujud syukur, tilawah

dan sahwi, ceramah dapat digunakan sebagai pengantar, menjelaskan dan

menyimpulkan materi, sedangkan tanya jawab guru bertanya kepada peserta didik,

sebagian kecil sebaliknya dan antar sesama peserta didik, kemudian ada juga

metode cerdas cermat yang penggunaannya ialah satu orang perwakilan kelompok

maju di depan kelas untuk melontarkan pertanyaan kepada kelompok yang

tertunjuk untuk memberikan jawaban. Selain metode-metode di atas ada juga yang

menggunakan metode keteladanan yang penerapannya antara guru dengan peserta

didik dan antar sesama peserta didik.

Media pembelajaran pendidikan agama Islam yang dimanfaatkan oleh guru

yaitu media visual yang dibuat dari kertas karton berisikan proses pelaksanaan

manasik haji, tulisan ayat-ayat al-Qur’an, kartu mini bertuliskan ayat-ayat al-

Qur’an, buku-buku penunjang, al-Qur’an yang digunakan untuk membiasakan

peserta didik membacanya setiap pagi, dan spanduk kaifiat berwudhu, adapun

peran bagi peserta didik cukup aktif dalam penggunaanya seperti membantu

memasang dan mengemasnya, dan ketika pelaksanaan pembelajaran digunakannya

untuk belajar menjelaskan materi di depan kelas.

Adapun penerapan evaluasi, guru melaksanakannya secara lisan, tertulis

dan praktek, evaluasi dengan lisan dilaksanakan dengan cara: guru bertanya

lansung kepada peserta didik lalu memberikan nilai, kalau tertulis guru

menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbentuk objektif, isian atau jawaban



singkat, sedangkan praktek digunakan untuk mendemonstrasikan materi seperti

bagaimana berwudhu dan sujud yang benar. Untuk menetapkan nilai harian adalah

menjumlahkan nilai kehadiran, sikap dan tugas, sementara nilai praktek tersendiri.

Bentuk evaluasi lain seperti resitasi, pekerjaan rumah, latihan, membuat laporan

kegiatan lapangan seperti pelaksanaan ibadah kurban. Dengan demikian, guru

Pendidikan Agama Islam mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran dengan cara tes

dan non tes.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan pembelajaran

pendidikan agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri se Kecamatan Lima

Puluh Kota Pekanbaru antara lain tingkat kompetensi yang dimiliki oleh pendidik,

peranan tenaga kependidikan dan pimpinan sekolah, keaktifan peserta didik, sarana

prasarana, lingkungan, pemerintah, komunikasi dan kerja sama pendidik dengan

orang tua.

B. Saran-saran

1. Guru

Dalam pelaksanaan pembelajaran, hendaknya guru menyampaikan

standar kompetensi, kompetensi dasar dan tujuan setiap pelaksanaan

pembelajaran baik dengan cara lisan maupun tulisan, agar masing-masing

peserta didik dapat memahami dalam menguasai kompetensi dan dapat

mencapai tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan dan

fungsi pembelajaran pendidikan agama Islam, hendaknya para pendidik

menjalin kerjasama dengan seluruh guru, pimpinan sekolah, orang tua dan

masyarakat.

2. Pimpinan



Kurikulum yang diterapkan masing-masing sekolah adalah Kurikulum

Tingkat Satuan Pendidikan, para pimpinan dan pengguna kurikulum tersebut

dapat mengembangkannya dalam rangka untuk mencapai tujuan dan fungsi

pembelajaran, demikian juga dengan metode, bahwa semua metode yang ada

masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan, maka dalam

penggunaannya mesti disesuaikan dari segala sisi, agar pembelajaran dapat

efektif dan efisien dalam mencapai tujuan. Dengan demikian, dalam

pencapaian kompetensi setiap peserta didik, hendaknya seluruh pimpinan

mendukung dan mengalokasikan dana untuk pengadaan alat atau media

pembelajaran serta biaya oprasional kegiatan lainnya.

3. Orang tua

Dari sekian permasalahan yang telah diutarakan, minimal orang tua

dapat merespon dan menanggapi dari hasil pelaksanaan pembelajaran anaknya,

seperti ketercapain tujuan dan fungsi pelaksanaan pembelajaran semua mata

pelajaran terutama mata pelajaran agama Islam, demikian juga dengan hasil

evaluasi yang telah dilaksanakan, jangan hanya puas dengan nilai yang tertuang

dalam buku Laporan Penilaian, akan tetapi hendaknya orang tua mencermati

dan mengevaluasi sampai dimana kesadaran anak untuk berperilaku baik serta

kualitas keimanan dan ketakwaannya.


