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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

1. bahan ajar merupakan seperangkat materi atau subtansi pembelajaran 

(teaching material) yang disusun secara sistematis, menampilkan sosok 

utuh dari kompetensi yang akan dikuasai peserta didik dalam kegiatan 

pembelajaran. Bahan ajar kemungkinan peserta didik dapat mempelajari 

suatu kompetensi atau KD secara runtut dan sistematis sehingga secara 

akumulatif mampu menguasai semua kompetensi secara utuh dan terpadu. 

Di MA Tarbiyatul Banin pada mata pelajaran Aqidah Akhlak sudah 

menggunakan bahan ajar yang telah disesuaikan pada saran dan prasarana 

kelas pada bab-bab tertentu. Madrasah MA Tarbiyatul Banin telah 

mengembangkan bahan ajar yang disusun berdasarkan langkah-langkah 

pokok pengembangannya yang meliputi: menganalisis kurikulum, 

menganalisis sumber belajar, dan memilih dan menentukan bahan ajar 

yang tepat. 

2. Adapun faktor- faktor yang mempengaruhi dalam pengembangan 

bahan ajar di MA Tarbiyatul Banin Winong Pati. 

a. Faktor pendukung dalam pengembangan bahan ajar meliputi: 

1) Adanya kesadaran guru dalam meningkatkan kompetensi, 

sehingga para guru mengikuti pelatihan-pelatihan yang 

diadakan oleh sekolah.  

2) Guru yang mengajar sesuai dengan kualifikasinya. 

3) Sarana dan prasarana sekolah yang memadai untuk menunjang 

proses pengembangan bahan ajar. 

b. Faktor penghambat dalam pengembangan bahan ajar diantaranya: 

1) Faktor finansial, dalam hal ini berkaitan dengan jumlah nomilal 

yang diterima guru pengampu disetiap bulannya. 
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2) Buku – buku pegangan yang digunakan oleh guru dalam 

memmbuat bahan ajar sering terkendakala karena datangnya 

terlambat.  

3) Kamajemukan peserta didik yang belajar di MA Tarbiyatul 

Banin, menjadikan tingkat pemahaman yang berbeda. Itu 

terlihat dari peserta didik umum yang masuk di Madrasah 

Aliyah, sehingga kurang begitu cepat memahami pada 

pelajaran yang berkaitan dengan tajwid Al-Qur’an. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan maka peneliti 

memberikan saran-saran sebagai berikut: 

1.  Saran kepada kepala sekolah  

Diharapkan kepada kepala sekolah untuk sering-sering mengadakan 

MGMP untuk dapat melengkapi dan mengembangkan lebih lanjut 

bahan ajar, sehingga menjadi lebih baik, lengkap, dan sempurna. 

2. Saran kepada guru  

Disarankan kepada para guru dan semua pihak yang terkait dalam 

pembelajaran agar selalu berinovasi untuk mengembangkan bahan 

ajar. Untuk menghasilkan bahan ajar yang lebih baik, lebih efektif 

sehingga peserta didik lebih antusias dalam mengikuti proses 

pembelajaran. 

3. Bagi peserta didik 

Diharapkan peserta didik untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran 

yang telah diajarkan oleh guru, adanya pengembangan bahan ajar 

harus disertai dengan semangat yang tinggi dari peserta didik untuk 

lebih mampu mencerna apa yang telah diajarkan melalui 

pengembangan bahan ajar yang ada di MA Tarbiyatul Banin. 

 


