
  

77 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

  Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan skripsi 

tentang sistem penbelajaran pendidikan agama Islam di Ma’had 

Assaqafah Al-Islamiyah Patani Thailand Selatan. Maka dapat 

penulis simpulkan yaitu:  

1. Sistem pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Ma’had 

Assaqafah Al-Islamiyah Patani Thailand Selatan secara umum 

dapat dikatakan baik. Hal ini terdapat terkait erat antara 

komponen-komponen pembelajaran yang terlihat pada waktu 

proses pembelajaran tersebut serta hasil wawancara dengan 

sejumlah guru di Ma’had Assaafah Al-Islamiyah. Adapun 

komponen-komponen tersebut adalah: tujuan, materi, metode, 

media, dan evaluasi pembelajaran saling berkaitan satu sama 

lain sehingga pembelajaran berjalan dengan baik. Dalam 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Ma’had Assaqafah 

Al-Islamiyah sedikit mengalami kesulitan dalam proses 

pendidikan karena dengan ketidak samaan antara pendidikan di 

ma’had dengan pendidikan Thailand sehingga menjadi 

hambatan dalam meningkatkan mutu pendidikan agama Islam 

pada Ma’had Assaqafah Al-Islamiyah patani Thailand Selatan. 

2. Metode pembelajaran yang digunakan oleh para guru Ma’had 

Assaqafah Al-Islamiya Patani Thailand Selatan adalah metode 

yang bervariasi seperti metode ceramah, diskusi, demonstrasi 

dan hafalan. Para guru juga memilih dan menggunakan metode 

yang sesuaikan dengan materi. Kodisi dan situasi di kelas agar 

peserta didik mudah pahami apa yang telah disampaikan oleh 

guru. 
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3. Ma’had Assaafah Al-Islamiyah mengadakan evaluasi terhadap 

siswanya melalui dua macam test yaitu test sumatif dan 

formatif. 

 

B. Saran  

  Setelah penulis mengadakan penelitian di Ma’had 

Assaqafah Al-Islamiyah Patani Thailand Selatan dan menganalisis 

hasilnya, maka ada beberapa saran yang dapat peneliti ajukan, 

yaitu sebagai berikut: 

1. Kepala sekolah / pemerintah 

a. Diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran dalam 

usaha yang sedang dan akan dilaksanakan oleh pimpinan di 

Ma’had Assaqafah Al-Islamiyah, juga mengatasi masalah yang 

dihadapi khususnya yang berkaitan dengan pembelajaran 

pendidikan agama Islam. 

b. Diharap peneliti ini sebagai masukan dan sebagai bahan 

pertimbangan dalam melaksanakan pendidikan. 

 

2. Kepada Guru 

a. Guru pendidikan agama Islam diharapkan bersedia untuk 

mengikuti latihan-latihan yang telah diadakan oleh 

lembaga-lembaga pendidikan lain dalam rangka 

meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam di 

Ma’had. 

b. Guru pendidikan agama Islam diharapkan dapat 

menerapkan pembelajaran pendidikan agama Islam 

dengan baik dan selalu memberikan invasi agar 

pembelajaran bisa lebih menarik lagi. 

3. Kepada penelitian 

a. Penelitian ini sebagai penambah wawasan tidak hanya 

bagi peneliti, tetapi juga bagi peneliti lainnya sebagai 
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bahan perbandingan pengetahuan dan sebagai penambah 

khasanah keimanan. 

b. Bagi peneliti lainnya, diharapkan pengembangan peneliti 

ini agar menjadi penelitian yang lebih mendalam lagi. 

 

C. Kata Penutup 

  Demikian sebuah karya ilmiah yang kami buat ini. Semoga 

dapat bermanfaat bagi pembaca, apabila ada saran dan kritik yang 

ingin disampaikan silakan sampaikan kepada kami. Apabila ada 

terdapat kesalahan mohon dapat memaafkan dan memakluminya, 

karena kami adalah hamba Allah yang tak luput dari salah dan 

lupa. 

 

 

 

  


