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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Dari hasil pembahasan dan penelitian yang diuraikan pada bab-bab 

sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Masalah Individu dalam pengelolaan kelas yang terjadi di SDN Srondol Kulon 

02 Banyumanik Semarang adalah masalah tingkah laku siswa, diantaranya; 

siswa mengganggu temannya (usil), siswa yang belum percaya diri dalam 

mengeksipresikan dirinya di kelas, siswa yang suka izin keluar kelas pada saat 

pelajaran. Guru menanggapinya positif. Guru cukup memandang siswa, 

mensuport siswa, dan membuat kesepakatan kelas demi kedisiplin dan 

kemandirian siswa. Masalah ketidakkompakan dalam kelompok belajar sering 

terjadi, sehingga guru memberikan tugas secara merata dan berkaitan.  Adapun 

strategi mengelola kelas yang dilakukan guru dan sekolah dengan menciptakan 

dan mempertahankan kondisi kelas agar tetap kondusif : a. Manajemen 

administrasi kelas yang dibuat oleh kurikulum dan dilaksanakan dengan baik 

oleh guru, OSIS, dan perangkat kelas.  b. Manajemen operatif kelas telah 

dilaksanakan dengan baik meskipun masih ada kendala dari sarana dan kurang 

maksimalnya dukungan guru-guru lain dalam pelaksanaan program keagamaan 

di sekolah. c. Pengaturan ruang kelas sudah memenuhi standar dan layak. d. 

Pengelolaan perilaku siswa dilakukan dengan membentuk sikap dan perilaku siswa, 

melalui penerapan tata tertib sekolah, dan mengimplementasikan norma 

masyarakat di sekolah. e. Penerapan strategi pembelajaran agama Islam yang 

dipilih berhasil membuat kelas tidak tegang dan santai.  

2. Aktivitas belajar siswa khususnya bidang studi PAI di SDN Srondol Kulon 02 

Banyumanik Semarang yaitu Aktivitas Membaca adalah aktivitas yang paling 

banyak dilakukan selama belajar di SDN Srondol Kulon 02 Banyumanik 

Semarang mencapai 564 siswa dan 10 siswa belum aktif serta 7 siswa belum 
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bisa membaca. Membaca disini tidak mesti membaca buku belaka, tetapi juga 

membaca koran, jurnal-jurnal hasil penelitian, catatan hasil belajar dan hal-hal 

lainnya yang berhubungan dengan kebutuhan studi. Di kelas, seorang guru 

sering memaparkan sebuah gambar yang menjadi suatu media pembelajaran di 

SDN Srondol Kulon 02 Banyumanik Semarang dalam pembelajaran materi 

PAI, dalam hal ini sebanyak 360 siswa yang senang memperhatikan gambar 

dan hanya 21 siswa yang masih sibuk dengan urusan sendiri. Aktivitas 

memandang demonstrasi, meski pandangan tertuju pada suatu objek, tetapi 

tidak adanya tujuan yang ingin dicapai, maka pandangan yang demikian tidak 

termasuk belajar. Aktivitas ini banyak diikuti siswa SDN Srondol Kulon 02 

Banyumanik Semarang sebanyak 570 siswa dan 11 masih belum 

memperhatikan. 

3. Faktor Pendukung dalam penelitian ini yaitu : a) Peraturan yang telah ditetapkan 

oleh sekolah yang banyak membantu guru dalam mendisiplinkan siswa terutama 

selama mereka berada disekolah. b) Visi dan misi sekolah yang berdasarkan 

ketaqwaan yang berbunyi ”bertakwa, berakhlak mulia (berbudi pekerti luhur), dan 

berprestasi“,  dengan misi diantaranya ”melaksanakan ajaran agama, menaati 

norma yang berlaku di sekolah dan/atau di masyarakat” c) Tujuan pembelajaran 

agama Islam disekolah ini menekankan agar siswa dapat berakhlak mulia dan 

mampu menerapkan ajaran agama Islam. d) Adanya sarana belajar; musholla, 

ruangan multimedia ruang komputer dan internet telah membantu siswa dan guru 

untuk mengadakan pembelajaran. e)Strategi dan metode yang digunakan guru 

dalam pembelajaran PAI, baik di kelas maupun dilingkungan sekolah sangat 

membantu pencapaian prestasi belajar siswa, dan diharapkan akan menghasilkan 

sikap yang sanggup ditaati oleh diri siswa. f) Program keagamaan yang terencana 

dan terlaksana sesuai kurikulum, membantu siswa untuk terbiasa mempraktikkan 

materi yang dipelajari. g) Siswa ternyata selalu memiliki keinginan (cita-cita) 

memiliki pengetahuan agama Islam, meskipun semangatnya untuk mengikutinya 

tidak stabil.  
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Ada juga faktor penghambat yaitu :  a) Kurangnya dukungan orang tua terhadap 

peningkatan kualitas agama anak. b) Musholla sebagai sarana ibadah dan belajar 

tidak cukup menampung semua siswa, sehingga sekolah mengatur jadwal kegiatan 

secara bergiliran. c.) Kurangnya ruang atau media pembelajaran untuk praktik 

khusus pelajaran agama Islam dalam mempraktikkan materi tentang fikih. d.) 

Kurangnya rasa semangat dan senang siswa dalam mengikuti pembelajaran PAI 

akibat, kondisi siswa yang sudah lelah dalam belajar. e.) Kurangnya rasa tanggap 

siswa untuk tekun belajar pelajaran agama Islam. f.) Konsentrasi siswa saat 

mengikuti pembelajaran masih kurang maksimal. g.) Keaktifan siswa saat 

pembelajaran PAI masih kurang maksimal. h.) Tidak semua siswa memiliki buku 

tunjangan khusus PAI, hanya LKS saja. i.) Siswa kurang percaya diri pada saat 

mengungkapkan jawaban pada pembelajaran, hanya siswa tertentu saja yang aktif 

di kelas. 

B. Saran-saran  

1. Bagi guru 

Di sarankan agar dalam melaksanakan pembelajaran perlu 

menggunakan strategi, metode mengajar yang dianggap dapat mempermudah 

peserta didik dalam belajar dan dapat memahami materi yang disampaikan. 

Keberhasilan proses belajar mengajar sebagian besar di tentukan oleh guru. 

Untuk itu guru harus bisa semaksimal mungkin menjadikan belajar sebagai 

suatu yang menyenangkan bagi peserta didik. 

2. Bagi peserta didik  

Tingkatkan hasil belajar  pada semua mata pelajaran karena dengan 

seperti itu akan meningkat pada hasil belajar yang diperoleh. 

3. Bagi lembaga pendidikan sekolah,  

Diharapkan kepada staf pengajar untuk senantiasa  menerapkan strategi 

pengeloaan kelas, model/metode pembelajaran yang memiliki kesesuaian 

karakteristik dengan kondisi perkembangan psikologis peserta didik. Hal ini 
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terkait dengan kenyataan bahwasanya kondisi psikologis menjadi salah satu 

faktor penting dalam menunjang keberhasilan pembelajaran. 

 

B. Kata Penutup 

Hanya puji dan syukur yang dapat penulis panjatkan kehadirat Allah 

SWT, karena atas limpahan rahmat dan taufiq-Nya, hidayah dan ma‟unah-Nya 

penulis dapat menyelesaikan tugas akademik berupa penyusunan skripsi sebagai 

perwujudan selesainya seluruh aktivitas belajar di Universitas Wahid Hasyim 

Semarang. 

Semoga semua aktifitas penulis selama belajar dan menyelesaikan tugas 

akhir ini senantiasa dalam lindungan Allah SWT, dan semoga skripsi ini akan 

memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan Pendidikan Agama 

Islam yang akan datang. Amiin ya rabbal „alamiin. 

 


