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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan dari uraian bab-bab sebelumnya, maka peneliti dapat 

mengambil kesimpulan dari implementasi program kelas unggulan Cerdas 

Intelektual Berbasis Islami (CIBI) Di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Ummusshabri 

Kendari antara lain sebagai berikut: 

1. Implementasi kelas unggulan di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Ummusshabri 

Kendari, dilihat dari aspek input siswa, guru pengajar, kurikulum yang 

dikembangkan, sumber pembelajaran, lingkungan belajar yang kondusif, 

proses pembelajaran yang bervariasi dan evaluasi hasil belajar, sudah 

sesuai dengan teori yang ada dan berhasil meningkatkan potensi yang 

dimiliki siswa pada aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan dan 

Penggunaan strategi, model, metode pembelajaran yang dilakukan oleh 

guru pada kelas unggulan sangat baik dan relevan dengan kondisi serta 

suasana kelas. Penggunaan strategi pembelajaran yang tepat menjadikan 

suasana belajar menjadi lebih hidup, aktif, bersengat dan efektif. 

2. Pengajaran yang diperankan oleh tiga orang guru dalam bentuk Team 

Teaching yang di implementasikan oleh guru-guru professional sangat 

digemari oleh siswa. Penyampaian materi pelajaran bersifat dinamis tidak 

terfokus pada satu mata pelajaran. Namun team teaching dengan disiplin 

ilmu yang berbeda ketika mampu mengintegralkan pengetahuan secara 
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kolaboratif bisa lebih memberikan pengalaman belajar dan prestasi yang  

lebih bagi siswa. 

3. Faktor pendukung keberhasilan kelas unggulan Cerdas Intelektual 

Berbasis Islami (CIBI) dalam meningkatkan potensi siswa adalah dengan 

terdapatnya berbagai konten dan program-program diluar pembalajaran 

formal berupa intra kurikuler, ko kurikuler dan ekstra kurikulum di 

Madrasah Ibtidaiyah Ummusshabri Kendari. Pengembangan life skill dan 

sikap dapat terbentuk dengan baik melalui pembiasaan secara rutin 

dilakasanakan serta monitoring secara otentik kepada siswa juga 

merupakan metode pengawasan terhadap perkembangan siswa yang 

dilakukan oleh guru Bimbingan Konseling. Full day school dan Native 

Speaker yang terdapat pada program kelas unggulan CIBI juga 

memberikan lebih banyak waktu belajar bagi siswa dan meningkatkan 

motivasi belajar dan mencintai bahasa asing. 

B. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan pada Madrasah 

Ibtidaiyah (MI) Ummusshabri Kendari, saran yang dapat peneliti kemukakan 

adalah: 

1. Hendaknya terdapat pemberian reward/hadiah yang diberikan pada tiap 

pekan, bulan ataupun tiap semester dengan kategori kelas paling unggul, 

Team Teaching terbaik atapun top teacher dan lain sebagainya, sehingga 

lebih meningkatkan keprofesionalan dan motivasi kerja para tenaga 

pendidik dan juga siswa kelas unggulan. 
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2. Hendaknya juga tetap mempertahankan kesamaan atau keadilan dalam 

memberikan perhatian antara siswa kelas unggulan dan siswa reguler agar 

beberapa siswa tidak merasa dianaktirikan sehingga terjalin persaudaraan 

antara siswa kelas unggulan dan reguler. 

3. Pemerintah hendaknya juga memberikan perhatian khusus terhadap 

sekolah agar situs sekolah dapat terangkat menjadi sekolah yang bertaraf 

internasional. 

4. Pemberian beasiswa bagi siswa kelas regular yang berprestasi untuk 

masuk kedalam kelas unggulan CIBI agar menjadi motivasi bagi siswa 

yang lain. 

5. Lebih dipublikasikan lagi terkait adanya program unggulan yang memiliki 

konten berbeda dari sekolah-sekolah lain pada umumnya, terutama 

penerapan Team Teaching desain kelas CIBI yang masih belum banyak 

diketahui oleh khalayak umum. 


