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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berikut merupakan simpulan terhadap semua pemaparan yang telah 

disajikan pada bab-bab sebelumnya: 

1. Pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada anak 

berkebutuhan khusus di SD Semai Jepara yaitu dalam 1 kelas terdiri dari 

2 orang guru, yaitu guru kelas dan guru pendamping. Guru kelas bertugas 

menyampaikan materi dalam kelas inklusi, dan guru pendamping bertugas 

mendampingi ABK dalam pembelajaran di kelas.  

2. Strategi pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada anak berkebutuhan 

khusus di SD Semai Jepara yaitu menggunakan berbagai media dan 

metode pembelajaran yang telah di persiapkan oleh seorang guru demi 

terciptanya suasana pembelajan yang aktif dan menyenangkan. Tentunya 

semua itu disesuaikan dengan materi pembelajaran yang sudah 

direncanakan oleh guru dalam RPI (Rencana Pembelajaran Individu). 

Strategi pembelajaran Pendidikan Agama Islam untuk anak berkebutuhan 

khusus di SD Semai Jepara juga menggunakan berbagai media dan 

metode pembelajaran yang telah di persiapkan oleh seorang guru demi 

terciptanya suasana pembelajan yang aktif dan menyenangkan. 

3. Faktor pendukung pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada anak 

berkebutuhan khusus di SD Semai Jepara 
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a. Perasaan atau mood anak yang semangat dan gembira sebelum proses 

pembelajaran dimulai. 

b. Dalam proses pembelajaran guru banyak menggunakan bahan-bahan 

bekas seperti kardus dan barang bekas lainnya sebagai media yang 

digunakan dalam pembelajaran. Maka disinilah pentingnya kreativitas 

dari seorang guru. 

c. Dalam pembelajaran terdapat guru pendamping untuk mendampingi 

siswa ABK sehingga memudahkan penyampaian materi yang 

disampaikan guru kelas 

4. Faktor penghambat pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada anak 

berkebutuhan khusus di SD Semai Jepara: 

a. Mood anak yang sering berubah-ubah sehingga guru lebih extra dalam 

membuat suasana yang baik dan menyenangkan kepada peserta didik. 

b. Dalam 1 kelas terdapat 2 guru yaitu guru kelas dan guru pendamping. 

Ketika pembelajaran guru pendamping akan mengulang kepada setiap 

siswa sehingga kurangnya penanganan di setiap siswa ABK membuat 

pembelajaran kurang efisien. 

c. Ketika siswa ABK telah naik kelas maka guru pendamping ikut naik 

kelas. Mengingat suasana hati dari siswa ABK maka guru pendamping 

yang lebih dekat dengan siswa ABK yang membuat siswa lebih tenang 

dan nyaman sehingga mampu mengikuti pembelajaran di kelas 

berikutnya. 
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B. Saran 

1. Kepala Sekolah 

Kepala sekolah harus mengawasi setiap komponen yang ada di 

sekolah baik guru, siswa, maupun karyawannya dengan memantau 

langsung secara berkala ketika proses pembelajaran dilaksanakan. Kepala 

sekolah juga harus menganjurkan kepada setiap guru untuk 

memaksimalkan fasilitas yang ada di sekolah untuk lebih meningkatkan 

kreativitas seorang guru dalam menyampaikan materi pembelajaran 

kepada peserta didik agar pembelajaran tersebut berjalan dengan maksimal 

dan efektif. Serta mengadakan pelatihan untuk para guru dengan 

mengundang narasumber dari praktisi anak berkebutuhan khusus guna 

meningkatkan keahlian guru dalam menangani siswa ABK. 

2. Guru  

Sebagai seorang pendidik, guru harus  bisa memperhatikan dan 

memahami karakteristik peserta didik. Guru harus menggunakan media 

pembelajaran atau alat peraga yang variatif dan sesuai dengan materi 

pembelajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik dalam setiap 

proses pembelajaran berlangsung. Hal tersebut bertujuan agar peserta didik 

dapat memerima dan memahami materi yang disampaikan oleh guru. 

3. Siswa 

Untuk peserta didik agar lebih giat dan aktif lagi dalam mengikuti 

semua proses pembelajaran secara tatap muka di dalam kelas ataupun 

secara  daring.  
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4. Penelitian Selanjutnya 

Hasil atau temuan penelitian diharapkan bisa menjadi wacana dan 

wawasan keilmuan tentang Implementasi kurikulum 2013 mata pelajaran 

Aqidah Akhlak. Memberikan kontribusi positif berupa informasi ilmiah 

untuk menyempurnakan proses pembelajaran.  

C. Penutup 

Dengan segala kerendahan hati penulis senantiasa mengucapkan puji 

syukur kehadirat  Allah Swt Yang Maha Berkehendak dan Maha Kuasa. Tidak 

lupa, Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad 

Saw sebagai the best teacher yang patut menjadi inspirasi bagi seluruh 

pendidik. Dan tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada semua 

pihak yang telah membantu dengan tulus baik berupa material maupun 

spiritual, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini, masih terdapat banyak 

kekurangan dan jauh dari kesempurnaan walaupun penulis telah berusaha 

semaksimal mungkin, akhirnya dengan mengharap ridho dari Allah Swt, 

semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca 

umumnya. 

 


