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BAB V 

PENUTUP 
 
 
 
A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian          yang          telah dilaksanakan oleh peneliti,   

peneliti menemukan poin poin penting dalam implementasi strategi pembelajaran aktif 

dalam meningkatkan prestasi belajar akidah akhlak peserta didik  di MIN 2 

Tanggamus yaitu sebagai berikut : 

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi belum meningkatnya prestasi belajar peserta 

didik MIN 2 Tanggamus yaitu: 

a. Perhatian guru terhadap siswa yang tidak aktif masih kurang. 

b. Guru       kurang memahami potensi sebenarnya       yang       dimilik isiswa, 

sering mengukur kemampuan siswa menggunakan standar melebihi realitas, 

sehingga terkesan siswa harus bisa. 

c. Kurang maksimalnya dalam memanfaatkan media  yang  mendukung kegiatan 

pembelajaran. 

d. Guru masih lebih mendominasi kegiatan belajar mengajar. 

e. Bahasa yang digunakan guru kurangkomunikatif. 

f. Penjelasan tentang pedoman evaluasi terutama kegiatan   yang harus dilakukan 

peserta didik kurang. 

2. Strategi pembelajaran aktif jika diterapkan secara maksimal  akan mendapatkan  

espon  yang  baik dari peserta didik. Hal itu ditunjukan dengan peningkatan 

respon peserta didik dalam setiap pertemuan. Dan semakin bertambahnya peserta 
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didik yang mendapatkan nilai di atas staandar nilai yang telah ditetapkan MIN 2 

Tanggamus yaitu 65. 

 
B. Saran 
 

1. Guru Mata Pelajaran Akidah Akhlak 
 

a. Disarankan memberikan suasana dan metode pembelajaran yang  variatif  

agar mengurangi kejenuhan peserta didik sehingga respon dan prestasi 

belajar peserta didik dapat meningkat. 

b. Disarankan untuk selalu memberikan latihan  yang kontinu dengan 

bimbingan seperlunya untuk mengoptimalkan prestasi belajar peserta didik. 

c. Penggunaan strategi pembelajaran aktif memerlukan waktu  yang relatifl 

ebih banyak, diharapkan dalam pelaksanaannya guru dapat mengoptimalkan 

penggunaan waktu yang telah di alokasikan. 

2. Peserta didik MIN 2 Tanggamus 

 

Dianjurkan kepada siswa untuk lebih aktif,  kreatif, dan teratur dalam 

belajar sehingga dapat menghasilkan prestasi yang baik. 

3. MIN 2 Tanggamus 
 

MIN 2 Tanggamus sebagai lembaga pendidikan umum, supaya semakin 

meningkatkan kualitas baik dari segi sarana dan prasarana, kegiatan 

ekstrakulikuler, dan lain  sebagainya yang kesemuaanya itu menunjang erhadap   

proses belajar mengajar  agar dapat menghasilkan prestasi siswa yang lebih 

baiklagi. Perlu adanya penelitian lebih lanjut sebagai pengembangan dari 

penelitian ini. 




