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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang “Persepsi Guru Pendidikan Agama Islam 

(PAI) terhadap Pengelompokan Kelas (Achievement Grouping) di SMP IT 

Assa’idiyyah Mejobo Kudus”  dapat disimpulkan beberapa hal berikut: 

1. Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di SMP IT Assa’idiyyah 

Mejobo Kudus, kelas Tahfidz dan kelas Reguler dalam pembelajaran PAI 

dilakukan oleh guru yang sama, buku ajar dan metode pembelajaran yang 

sama, namun terdapat perbedaan pelaksanaan pembelajaran PAI dalam 

penggunaan media, strategi serta hasil belajar yang berbeda.  

2. Pengelompokan kelas tidak mempengaruhi Kegiatan Belajar Mengajar 

(KBM) di SMP IT Assa’idiyyah Mejobo Kudus, karena guru yang mengajar 

sama. Dalam kelas Tahfidz dan kelas Reguler tidak terjadi kesenjangan 

perlakuan dari guru. 

3. Para guru PAI di SMP IT Assa’idiyyah Mejobo Kudus mempunyai persepsi 

yang baik mengenai pengelompokan kelas, karena hal tersebut membantu 

siswa mendapatkan akses sesuai dengan kebutuhan belajar, 

mengembangkan bakat dan mengembangkan kemampuan.  

 

B. Saran 

Berdasarkan pengamatan penulis secara langsung terjun ke lapangan, 

maka ada beberapa saran-saran yang penulis sampaikan, berikut di antaranya:  

1. Guru PAI di SMP IT Assa’idiyyah Mejobo Kudus, hendaknya 

menyampaikan materi dengan berbagai macam metode, agar tidak monoton 

dalam pembelajaran di kelas, serta mampu memanfaatkan media sebagai 

penunjang pembelajaran PAI agar pemahaman siswa lebih optimal.  
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2. SMP IT Assa’idiyyah Mejobo Kudus diharapkan lebih meningkatkan 

komponen-komponen pendukung dari sekolah untuk kelas Tahfidz maupun 

kelas Reguler, baik dari fasilitas, SDM dan lain-lain. 

3. Siswa pada kelas Reguler diharapkan lebih aktif dan kondusif selama 

pembelajaran berlangsung dan dapat berinteraksi dengan guru maupun 

teman sebaya dalam pembelajaran, agar lebih optimal dalam memahami 

pembelajaran yang disampaikan oleh guru. 

 

C. Penutup  

Alhamdulillah, puji syukur atas rahmat dan hidayah Allah SWT., 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya 

bahwa dalam penulisan dan pembahasan skripsi ini masih banyak kekurangan 

karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Dengan kerendahan hati, 

penulis sangat mengharapkan kritik dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini. 

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah 

memberikan sumbangsih, baik tenaga, pikiran maupun do’a. semoga skripsi ini 

bermanfaat bagi penulis khususnya, dan siapa saja yang berkesempatan 

membacanya. 


