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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Simpulan hasil penelitian yang telah dilaksanakan di MTs. Daarusy 

Syifa Ploso Jati Kudus adalah berikut : 

1. Penerapan pendekatan saintifik Kurikulum 2016 dalam pembelajaran 

Qur’an Hadits di MTs. Daarusy Syifa Ploso Jati Kudus model 

pelaksanannya sama yaitu diskusi kelompok dengan mengembangkan 

aktivitas siswa yaitu siswa diharapkan banyak bertanya terutama 

pertanyaan untuk memahami materi ajar saat itu dan untuk memperluas 

materi siswa di perbolehkan bertanya. Selain itu mengamati, menanya, 

mencoba, mengolah, menyaji, menalar, dan mencipta. Dengan itu di 

harapkan siswa termotivasi untuk mengamati materi yang terdapat di 

sekitarnya, mencatat atau mengidentifikasi fakta, lalu merumuskan 

masalah yang ingin diketahuinya dalam pernyataan menanya. Dari ini 

diharapkan siswa mampu merumuskan masalah atau merumuskan hal 

yang ingin diketahuinya. 

2. Faktor penghambat pendekatan saintifik pada pembelajaran Qur’an Hadits 

di MTs. Daarusy Syifa Ploso Jati Kudus yaitu dalam menghadapi 

perbedaan karakteristik  peserta didik, membutuhkan waktu yang cukup 

dalam menerapkan pelaksanaan pendekatan sainstifik dalam pembelajaran 

Qur’an Hadits, dan ketidak siapan atau kurangnya perencanaan dalam 
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penerapan pendekatan saitifik menjadikan proses pembelajaran terhambat. 

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pendekatan saintifik pada 

pembelajaran al-Qur’an Hadits MTs. Daarusy Syifa Ploso Jati Kudus yaitu 

kurang minatnya siswa dalam pembelajaran, waktu yang terbatas dalam 

pelaksanaan pembelajaran, dan kurang semangatnya siswa dalam 

menerima penerapan model saintifik, serta kurang seriusnya siswa dalam 

mendiskusikan materi pembelajaran. Solusinya pelaksanaan model 

saintifik dalam pembelajaran Qur’an Hadits tersebut yaitu adanya kesiapan 

guru menerapkan model tersebut, memberikan waktu tambahan dalam 

pembelajaran, kesiapan siswa dalam materi yang akan diterapkan, dan 

guru tetap memberi semangat kepada siswa dalam mengikuti pembelajaran 

yang diampu oleh guru. 

 

B. Saran 

Dari penelitian yang dilaksanakan penulis di MTs. Daarusy Syifa Ploso 

Jati Kudus, maka penulis mempunyai beberapa saran yang sekiranya dapat 

meningkatkan dan memiliki dampak positif, yakni: 

1. Kepada madrasah, Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama bukan 

hanya seorang guru yang ada dalam sekolahan, tetapi juga pemerintah, 

masyarakat dan keluarga. Maka hendaknya disadari bahwa peran aktif 

ketiganya sangat dibutuhkan dalam pendidikan dengan tujuan proses 

pembelajaran makin efektif dan efisien dengan hasil yang memuaskan. 

Dan lebih memperhatikan perkembangan mengenai komponen 

pembelajaran meliputi : kurikulum, metode atau strategi, tujuan, subyek 
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dan obyek pendidikan, karena hal tersebut akan menentukan mutu atau 

kualitas pendidikan. 

2. Kepada pihak guru, hendaknya dapat memilih model atau strategi 

pembelajaran yang tepat sesuai dengan karakter siswa dan mata pelajaran 

sehingga pencapaian tujuan yang meliputi aspek kognisi, afeksi, dan 

psikomotor dapat dicapai dengan mudah.. 

3. Kepada pihak orang tua, diharapkan mampu memberikan perhatian penuh 

pada anak sehingga anak akan merasa diperhatikan dan termotivasi untuk  

belajar dengan giat. 

 

C. Penutup 

 Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas Rahmat, 

Taufiq, Hidayah dan Inayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penyusunan tesis ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada 

Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa risalah Ilahiyyah, beserta keluarga 

dan sahabat-sahabatnya. Penulis  juga mengucapkan terima kasih kepada 

semua pihak yang telah memberikan motivasi, bimbingan serta bantuan 

terhadap penulisan penelitian ini 

Penulis menyadari bahwa sebagai insan yang lemah tentunya memiliki 

kekurangan, karena dalam penyusunan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. 

Oleh karena itu penulis mengharapkan dari pembaca yang budiman saran dan 

kritiknya yang bersifat membangun untuk kesempurnaan, karena hal itu 

merupakan tolok ukur dalam berkarya yang lebih baik di masa yang akan 
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datang. Akhirnya, penulis berharap semoga hasil penulisan tesis ini dapat 

bermanfaat bagi diri penulis khususnya dan bagi para pembaca pada 

umumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


