BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari uraian hasil penelitian, sebagai akhir dari pembahasan skripsi ini
peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Penerapan metode diskusi pada mata pelajaran Akidah Akhlak di kelas
VII MTs Salafiyah Al Ikhlas Krapyak Tahunan Jepara diskusi berjalan
sangat efektif dimana siswa dapat dengan cepat memahami materi dan
dapat mengingatnya lebih jelas, karena dalam proses pembelajarannya
siswa tidak hanya mendengar dan melihat tapi juga mempelajari secara
langsung problematika akhlak yang terjadi di lingkungan sekitar.
2. Faktor pendukung penerapan metode diskusi dalam pembelajaran
Akidah Akhlak di kelas VII MTs Salafiyah Al Ikhlas Krapyak
Tahunan Jepara pendukungnya adalah ruang kelas yang memadai,
minat siswa, dan kedisiplinan guru. Sedangkan faktor penghambat
keterbatasan waktu dan kondisi psikologis siswa.
B. Saran – saran
Peneliti mengharapkan beberapa hal yang berhubungan dengan masalah
tersebut di atas sebagai berikut :
1. Pada Guru Akidah Akhlak
Hendaknya dalam proses belajar mengajar dengan menggunakan
metode diskusi, guru harus benar – benar paham dan menyiapkan
segala sesuatunya dengan sebaik – baiknya agar materi yang

tersampaikan maksimal. Guru juga hendaknya memperkaya variasi
mengajar, hal ini untuk mengantisipasi kejenuhan yang di alami oleh
siswa dalam mengikuti pembelajaran.
2. Pihak sekolah
a. Hendaknya seluruh pihak sekolah mendukung dalam kegiatan
pembelajaran yang menggunkan meted diskusi.
b. Kepada semua pihak, terutama para guru, sudah seharusnya untuk
meningkatkan kompetensi professional serta membekali diri
dengan pengetahuan yang luas sehingga dapat berdampak positif
pada perkembangan siswa, khususnya dalam kegiatan belajara
mengajar siswa.
C. Penutup
Alkhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah
melimpahkan rahmat, taufiq serta inayah-Nya sehingga penulis dapat
menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
Dalam pembahasan – pembahasan skripsi ini tentunya tidak luput
dari kekurangan dan ketidak sempurnaan. Hal ini dikarenakan keterbatasan
pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, kritik
dan saran yang membangun peneliti harapkan demi sempurnanya skripsi
ini. Saran – saran yang penulis ungkapan diatas, diharapkan menjadi
koreksi dan bahan pertimbangan bagi MTs Salafiyah Al Ikhlas Krapyak
Tahunan Jepara untuk kedepan yang lebih baik.

Peneliti berharap semoga skripsi yang sederhana ini dapat
bermanfaat bagi penulis khusunya dan pembaca pada umumnya.

