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BAB  V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian mengenai Problematika Pembelajaran  Mata  

Pelajaran Aqidah  Akhlaq  Di Era Globalisasi Di MTs Masalikil Huda 

Tahunan  dan MTs Al Islam Jepara, maka di peroleh kesempulan sebagai 

berikut: 

1. Proses Pembelajaran  Mata  Pelajaran Aqidah  Akhlaq  Di Era Globalisasi 

Di MTs Masalikil Huda Tahunan  dan  MTs Al Islam Jepara. Dilakukan 

dengan merencankan materi dengan tanya jawab, pembahasan materi dan 

diakhiri dengan penutup. 

2. Problematiaka yang dihadapi dalam Pembelajaran  Mata  Pelajaran Aqidah  

Akhlaq  Pada  Era GlobalisasiDi MTs Masalikil Huda Tahunan  dan  MTs 

Al Islam Jepara yang berhubungan dengan guru dalam pengusaan materi, 

minimya sarana dan prasarana penunjang pembelajaran, minat para siswa. 

3. Untuk mengatasi problematika  dalam Pembelajaran  Mata  Pelajaran 

Aqidah  Akhlaq  Pada  Era Globalisasi Di MTs Masalikil Huda Tahunan  

dan  MTs Al Islam Jepara. Yaitu dengan melakukan perencanaan dengan 

baik dan benar yang sesuai dengan materi pembelajaran, menggunakan 

metode guna menciptaan minat para siswa seperti CTL supaya 

pembelajaran lebih bermakna yang luar biasa, dimana pembelajaran tidak 

menghaf terus, melaksanakan evaluasi yang benar, menyediakan sarana 

penunjang  pembelajaran seperti media agar siswa lebih terbantu dalam 



83 
 

 
 

belajar, dalam pengusaan materi lebih di pusatkan pada pemahaman bukan 

mendekte siswadan itu bisa terwujud dengan adanya kerja sama dengan 

guru, orang tua dan kepala sekolah. 

B. Saran-saran 

Mengacu pada hasil penelitian yang telah dilakuka peneliti serta 

analisnya, tidak ada salahnya kiranya peneliti memberikan beberapa saran 

sebagai masukan untuk meningkatkan pendidikan khususnya pada mata 

pelajaran Aqidah Akhlaq sebagai berikut: 

1. Bagi guru Aqidah Akhlaq 

a) Hendaknya dalam mengampu pelajaran guru dituntut untuk 

profisional yang artinya guru harus menguasai materi yang akan 

diajarkan supaya hasilnya sesuai yang diharapkan. 

b) Guru sebaiknya membuat RPP sebelum mengambil langkah dalam 

pembelajaran .  

c) Guru menambah wawasan dengan mengikuti seminar dan pelatihan 

yang dapat dikembangkan dikelas supaya hasilnya dapat optimal. 

2. Pihak Sekolah 

a) Sekolah menfasilitasi pembelajaran  dengan melengkapi sarana dan 

prasarana. 

b) Adanya kerja sama dengan pihak sekolah dengan orang tua siswa serta 

masyarakat agar memudahkan pengawasan dan membantu 

memaksimalkan dalam menapai tujuan pembelajaran.   

3. Bagi siswa 
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Para siswa hendaknya lebih meningkatkan belajarnya dan yang lebih utama yaitu 

dapat menerapkan apa yang telah dipelajari disekolah pada kegiatannya sehari-

hari diluar sekolah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


