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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan penulis di 

lapangan tentang “Analisis Pengembangan Silabus Pada Mata Pelajaran 

Aqidah Akhlak Dalam Peningkatan Pemahaman Siswa di MTs NU Miftahul 

Maarif Kaliwungu Kudus Tahun Pelajaran 2015/2016”, maka penulis dapat 

mengambil kesimpulan sebagai berikut:  

1. Pengembangan silabus pada mata pelajaran aqidah akhlak di MTs NU 

Miftahul Maarif Kaliwungu Kudus Tahun Pelajaran 2015/2016 menurut 

hasil peneliti dikategorikan  baik. Hal ini terlihat dari dokumen silabus 

pembelajaran yang  telah dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip yang 

digariskan oleh lembaga pendidikan Maarif NU Kaliwungu Kudus. Guru 

mata pelajaran aqidah akhlak melakukan pengembangan silabus dengan 

berbagai langkah-langkah, diantaranya memetakan setiap silabus  yang 

akan dikembangkan yaitu merumuskan indikator pencapaian, identifikasi 

materi pembelajaran, mengembangkan kegiatan pembelajaran, jenis 

penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar.  

2. Peningkatan pemahaman siswa terhadap mata pelajaran  aqidah akhlak di 

MTs NU Miftahul Maarif Kaliwungu Kudus Tahun Pelajaran 2015/2016 

menurut peneliti dikategorikan signifikan. Hal ini dibuktikan dengan 

meningkatnya kemampuan pemahaman siswa, suasana pembelajaran yang 

kondusif, respon siswa yang baik, serta aktif bertanya dalam pembelajaran. 

Dan dibuktikan dengan adanya peningkatan nilai aqidah akhlak yang dulu 

rata-rata 75 menjadi rata-rata 85. 

3. Pengembangan silabus pada mata pelajaran aqidah akhlak dalam 

peningkatan pemahaman siswa di MTs NU Miftahul Maarif Kaliwungu 

Kudus Tahun Pelajaran 2015/2016 menurut peneliti dikategorikan sangat 

efektif dan sangat signifikan dalam kegiatan pembelajaran. Hal ini terlihat 

dari dokumen silabus yang telah dikembangkan oleh guru mata pelajaran 
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aqidah akhlak saling berkaitan antara satu komponen dengan komponen 

yang lain untuk meningkatkan pemahaman siswa. Sedangkan menurut 

peningkatan pemahaman siswa, pengembangan silabus pada mata 

pelajaran aqidah akhlak berdampak positif bagi proses pembelajaran. Hal 

ini dibuktikan dengan nilai rata-rata mata pelajaran aqidah akhlaq siswa 85 

yang merupakan di atas nilai rata-rata KKM 75.  

 

B. Saran 

Saran ini merupakan bahan masukan agar menjadi lebih baik. Saran 

ini ditujukan penulis kepada: 

1. Kepada pemerintah yang menaungi bidang pendidikan, sebaiknya 

memberikan buku pedoman penyusunan pengembangan silabus untuk 

kurikulum terbaru. Mengingat pengembangan silabus merupakan salah 

satu tugas guru dalam perencanaan pembelajaran. 

2. Kepada kepala madrasah sebaiknya selalu melakukan pengawasan 

kepada guru dengan membina dan meningkatkan kemampuan guru 

dalam mengembangkan silabus pembelajaran, agar proses kegiatan 

pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan efisien.  

3. Kepada para guru Pendidikan Agama Islam hendaknya lebih 

meningkatkan mutu dan semangat kerjanya dalam menjalankan peran 

dan tugasnya demi tercapainya tujuan pendidikan Agama Islam 

sekaligus demi terwujudnya visi dan misi sekolah/Madrasah masing-

masing. Pengembangan silabus yang dilakukan oleh guru aqidah 

akhlak di MTs NU Miftahul Maarif Kaliwungu Kudus sudah cukup 

baik, namun ada beberapa hal yang menjadi kekurangan dalam 

pengembangannya yaitu tidak semuanya komponen yang terdapat 

dalam silbus dirinci dan dikembangkan oleh guru, seperti tidak merinci 

semua kegiatan pembelajaran yang terdapat pada pengembangan 

silabus. Guru aqidah akhlak hendaknya mengkaji dan menganalisis 

setiap kegiatan pembelajaran dengan metode yang tepat dan cocok 

untuk digunakan sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik, 
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agar dalam kegiatan pembelajaran siswa dapat berjalan dengan baik 

dan dapat meningkatkan pemahaman siswa.  

 

C. Penutup 

Akhirnya dengan mengucap syukur Alhamdulillah penulis dapat 

menyelesaikan skripsi yang sederhana ini meskipun masih jauh dari 

kesempurnaan. Karena hanya sebatas inilah daya dan kemampuan penulis. 

Dengan demikian apabila terdapat kekhilafan dan kekurangan yang 

disebabkan karena keterbatasan penulis, maka saran yang bersifat 

membangun sangat penulis harapkan dan hargai demi kebaikan dan 

kesempurnaan untuk langkah selanjutnya. Kepada semua pihak, penulis 

berterima kasih serta tak lupa memohon petunjuk dan bimbingan dari Allah 

SWT semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi 

pembaca budiman pada umumnya. 

 


