
BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang dilakukan baik secara teori maupun hasil

penelitian di lapangan, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Teori

a. Desentralisasi pendidikan merupakan pelimpahan kekuasaan dan wewenang yang

lebih luas kepada daerah untuk membuat perencanaan dan mengambil

keputusannya sendiri dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam bidang

pendidikan.

b. Desentralisasi pendidikan memberikan peluang untuk lebih cepat mengambil

keputusan, meningkatkan partisipasi pelaksana pendidikan dan mengoptimalkan

pendayagunaan sumber daya pendidikan untuk memberdayakan masyarakat.

Artinya sekolah seharusnya lebih kreatif mengembangkan kurikulum yang sesuai

dan bermanfaat bagi peserta didik, tanpa harus menunggu petunjuk dari

pemerintah, hanya saja pengembangan itu harus tetap berdasarkan desain

kurikulum nasional yang baku yang mengacu kepada Standar Nasional

Pendidikan (SNP) untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

2. Hasil Penelitian

a. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SD Muhammadiyah 3 Unggulan Kota

Pekanbaru telah melaksanakan pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam



pada aspek tujuan, konten/isi, metode dan evaluasi. Indikasi pengembangan

tersebut dapat dilihat dari beberapa hal sebagai berikut:

1) Tujuan telah dirumuskan sehingga sesuai dengan karakter peserta didik, sesuai

dengan tujuan institusi, kebutuhan masyarakat dan daerah.

2) Pada aspek konten/isi, adanya penambahan mata pelajaran yang berkaitan

dengan pendidikan agama Islam, meliputi; Alquran Bacaan, Alquran Hafalan,

Al-Islam, Kemuhammadiyahan dan Bahasa Arab.

3) Adanya penambahan jam pelajaran Pendidikan Agama Islam, yang dalam

kurikulum nasional hanya 3 JP, ditambah menjadi 4 JP untuk kelas I dan II,

dan 6 JP untuk kelas III, IV, V dan VI. Al-Islam masing-masing 2 JP,

Kemuhammadiyahan masing-masing 1 JP. Alquran Bacaan 4 JP untuk kelas I,

II, dan III dan 2 JP untuk kelas IV, V dan VI. Serta Bahasa Arab masing-

masing 1 JP untuk kelas I dan II, 2 JP untuk kelas III, IV, V dan VI.

4) Dalam peleksanaan pembelajaran guru pendidikan agama Islam menggunakan

metode yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan materi ajar yang disampaikan.

5) Adanya program ekstra kurikuler sebagai kegitan pengembangan diri yang

mendukung pencapaian tujuan pendidikan agama Islam, terdiri dari;

Pembinaan bidang studi pendidikan agama Islam, Seni musik (Rebana),

Tilawatil Quran, Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan, Seni Bela Diri Tapak

Suci, serta kegiatan Muhadharah.

6) Evaluasi yang dilaksanakan secara menyeluruh terhadap kompetensi peserta

didik, baik aspek kognitif, apektif maupun psikomotorik.



b. Pelaksanaan kurikulum pendidikan agama Islam di SD Muhammadiyah 3

Unggulan Kota Pekanbaru relefan dengan kurikulum yang dikembangkan, hal ini

ditandai dengan berbagai pendekatan dalam proses pembelajaran, memanfaatkan

media teknologi dalam proses pembelajaran, menggunakan sumber-sumber belajar

yang relevan, serta menggunakan metode yang bervariasi sesuai dalam

pembelajaran, serta pelaksanaan evaluasi yang meliputi tiga domain dalam

pendidikan.

c. 3 orang guru pendidikan agama Islam SD Muhammadyah 3 Unggulan telah

mengembangkan kurikulum pendidikan agama Islam. Adapun dalam

pelaksanaannya guru pendidikan agama Islam terlebih dahulu membuat

perencanaan pembelajaran yang sesuai dengan format pembuatan program yang

relefan.

d. SD Muhammadiyah 3 Unggulan Kota Pekanbaru berusaha memanfaatkan kekuatan

dan peluang dengan sebaik-baiknya, serta berupaya mencari solusi atas kelemahan

dan tantangan yang dihadapi.

B. Saran-saran

Adapun saran-saran penulis untuk SD Muhammadiyah 3 Unggulan Kota Pekanbaru adalah

sebagai berikut:

1. Dalam pengembangan kurikulum hendaklah melibatkan para Pakar Pendidikan Agama

Islam dan Pakar kurikulum, kerena pemikiran, pengetahuan dan pengalaman mereka sangat

dibutuhkan dalam merumuskan kurikulum yang akan direncanakan. Kerena menurut



menurut penulis untuk memenuhi kebutuhan tersebut sangat memungkinkan tersedia di Kota

Pekanbaru.

2. Perlu peningkatan kualifikasi guru pendidikan agama Islam melalui jalur akademik ke

program pascasarjana (S2), lebih aktif mengikuti kegiatan-kegiatan ilmiah dan

pengembangan profesi lainnya seperti: pelatihan-pelatihan, seminar, lokakarya, diskusi antar

guru Pendidikan Agam Islam dan non Agama Islam, serta aktif dalam kegiatan KKG yang

ada.

3. Perlu satu rumusan materi yang mencakup bidang studi pendidikan agama Islam dengan

bidang studi Al-Islam, sehingga tidak terkesan sebagai bidang studi rangkap dan materi yang

terlalu padat.

4. Menjadi guru yang profesional bukanlah hal yang mudah, selain kompetensi moral dan

personal, guru juga harus memiliki kompetensi profesional dan kompetensi pedagogik.

Dalam konteks inilah hendaknya pihak sekolah lebih mengoptimalkan kegiatan KKG

pendidikan agama Islam, sehingga kegiatan tersebut menghasilkan Tim teaching yang solid

demi kemajuan pendidikan dan untuk menjalankan tugas secara profesional. Dengan

demikian alasan guru mengalami kesulitan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang

kreatif sedikit demi sedikit dapat teratasi.

5. Hendaknya pihak sekolah meningkatkan kerja sama dengan pihak-pihak lain, baik dalam

meningkatkan fasilitas pendidikan, sarana dan prasarana pembelajaran, maupun peningkatan

kualitas dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan.

6. Sekolah terus berupaya memberikan pendidikan dan pembiasaan akhlak yang Islami, seperti

yang telah dilakukan, karena hal tersebut sangat dibutuhkan dalam upaya pembentukan

karakter perserta didik.



7. Mudah-mudahan SD Muhammadiyah 3 Unggulan Kota Pekanbaru tetap eksis, dan semakin

berkualitas, dalam memberikan pelayanan kepada peserta didik.


