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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah terselesaikannya penyajian data-data dan pembahasan pada 

bab-bab sebelumnya, maka dalam bab ini penulis akan memaparkan 

kesimpulan akhir dari keseluruhan skripsi ini. 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada dan data-data yang telah 

diperoleh oleh penulis, serta pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Implementasi CTL dalam pembelajaran PAI di SMK Hidayatul 

Mubtadi’in Patebon Kendal, dapat berjalan dengan baik. Di antara yang 

telah dilakukan SMK Hidayatul Mubtadi’in  adalah dengan mengkaji 

materi yang akan diajarkan dan melihat kondisi siswa sebagai subyek 

pendidikan, sarana, rencana pembelajaran hingga pada penilaian 

sebenarnya. Pada aspek penilaian PAI dapat dilihat dari penilaian proses 

dan hasil artinya SMk Hidayatul Mubtadi’in  melakukan berbagai 

penilaian dengan memperhatikan perkembangan kemampuan dan tingkah 

laku siswa dalam mengikuti pembelajaran PAI serta dalam kehidupan 

mereka sehari-hari. Di SMK Hidayatul Mubtadi’in dalam KBM-nya selalu 

menggunakan berbagai metode, media dan sumber belajar. Setelah 

pentahapan penerapan tersebut dilakukan maka CTL dapat diterapkan di 

kelas dengan tujuh komponennya, yaitu: konstruktivisme, inquiry, 

bertanya, masyarakat belajar, pemodelan, refleksi dan penilaian otentik. 

Dari keberhasilan tersebut, nampaknya peran pendekatan yang 

digunakan besar sekali bantuannya untuk mencapai tujuan pendidikan 

yang telah ditentukan, serta CTL sebagai suatu konsep pembelajaran yang 

menekankan pada keterkaitan antara materi pembelajaran dengan dunia 

kehidupan siswa secara nyata sehingga siswa mampu menghubungkan dan 

menerapkan kompetensi hasil belajar dalam kehidupan sehari-hari, sangat 

membantu dalam PBM, karena pengajaran agama menghendaki bahwa 
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pengetahuan yang dimiliki, merupakan perilaku sehari-hari, sehingga 

terwujudlah kepribadian muslim yang seutuhnya. 

2.  Problematika yang muncul serta penanganannya dalam implementasi 

pendekatan CTL(Contextual Teaching And Learning) dalam pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam di SMK Hidayatul Mubtadi’in di antaranya:  

a.  Problematika pertama mengenai peserta didik yang sering kali kurang 

fokus dalam mengikuti pembelajaran di kelas karena mereka 

cenderung ingin terus bermain sendiri dan mudah bosan. 

Penanganan persoalan tersebut yakni peserta didik kelas satu sampai 

kelas tiga biasanya diajak menyanyi terkait materi yang akan 

diajarkan, sedangkan di kelas empat sampai kelas enam karena peserta 

didiknya lebih bisa fokus dan lebih dewasa biasanya mereka diajak 

untuk melakukan pembelajaran di luar kelas.  

b.  Problematika kedua mengenai alokasi waktu yang kurang terutama 

saat pembelajaran materi tentang al-Qur’an, karena tidak semua 

peserta didik sudah mahir membaca al-Qur’an.  

Penanganan problematika tersebut yakni mengadakan BTQ setelah 

KBM selesai, dan BTQ tersebut dilaksanakan setiap hari selasa, rabu, 

dan kamis.  

B. Saran  

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, diharapkan dapat 

memberikan sedikit sumbangan berupa pemikiran yang digunakan sebagai 

usaha untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang pendidikan, khususnya 

dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Adapun saran yang dapat 

peneliti sumbangkan antara lain:  

1.  Sebelum menerapkan pendekatan CTL (Contextual Teaching and 

Learning) dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam di dalam kelas, 

hendaknya seorang guru meneliti kembali RPP yang akan digunakan, 

apakah metode dan media pembelajaran  sudah sesuai dengan materi 

pembelajaran atau belum, apakah dengan penggunaan metode dan media 

pembelajaran tersebut semua komponen pendekatan CTL (Contextual 
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Teaching and Learning) bisa berhasil diterapkan pada pembelajaran PAI 

di dalam kelas atau tidak. Jadi sewaktu proses pembelajaran PAI 

berlangsung, diharapkan semua komponen pendekatan CTL (Contextual 

Teaching and Learning) benar-benar berhasil diterapkan. 

2.  Seorang guru memamg dituntut untuk dapat menguasai kelas, agar peserta 

didiknya mudah dikendalikan. Selain itu, seorang guru juga harus kreatif 

dalam mengembangkan metode dan media pembelajaran. Dengan 

banyaknya variasi metode dan media pembelajaran, peserta didik pasti 

akan lebih bersemangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran dan tidak 

akan mudah  bosan.  

C. Kata Penutup  

Dengan mengucap Alhamdulillahi Rabbil ‘Alamiin, serta rasa syukur 

peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya atas pertolongan-Nya 

peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul, 

“Problematika Implementasi Pendekatan CTL (Contextual Teaching and 

Learning) dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMK Hidayatul 

Mubtadi’in Patebon Kendal” Begitu juga penulis mengucapkan banyak terima 

kasih atas bantuan serta dorongan, baik berupa moral maupun material kepada 

Bapak Dosen Pembimbing, Dosen Wali, Kepala Sekolah, Tenaga Pendidik 

dan Kependidikan, beserta Peserta Didik SMK Hidayatul Mubtadi’in Patebon 

Kendal atas kesediaan dan keikhlasannya dalam membantu terselesaikannya 

penelitian ini. Tidak lupa juga saya ucapkan kepada semua pihak yang telah 

mensupport penuh saat berlangsungnya penelitian ini. Mudah-mudahan amal 

kebaikan mereka diterima di sisi Allah SWT. Jazakumullah Ahsanal Jaaza’. 

Aamiin. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk 

itu peneliti sangat mengharap saran dan kritik yang bersifat membangun dari 

pembaca demi kesempurnaan penyusunan skripsi ini. Harapan peneliti semoga 

skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan para pembaca pada 

umumnya. Semoga skripsi ini dapat menambah pengetahuan kita tentang 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang menggunakan pendekatan CTL 

(Contextual Teaching and Learning).Aamiin. 


