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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis hasil penelitian yang dikemukakan pada

bab-bab terdahulu dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Kualitas pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada peserta didik kelas VIA SD

Negeri 1 Iwoimendaa sebelum menggunakan Pendekatan Discovery hasil belajar

peserta didik masih tergolong sangat rendah bila dilihat dari nilai rata-rata yang

diperoleh pada tes awal yaitu: 71,79 % dari 39 siswa atau sekitar (28 orang) yang

nilainya dibawah 65 dari standar ketuntasan belajar siswa, dan hanya 28,21 %

dari 39 siswa atau sekitar  (11 orang) yang nilainya mencapai 65 keatas.

2. Hasil belajar siswa pada pelajaran Pendidikan Agama Islam setelah

menggunakan Pendekatan Discovery mengalami peningkatan dari satu siklus ke

siklus berikutnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada siklus I diperoleh

skor rata-rata hasil belajar siswa adalah 43,69 dengan kategori rendah dan

dinyatakan tidak tuntas, pada siklus II diperoleh skor rata-rata hasil belajar siswa

adalah 52,09 dengan kategori rendah dan dinyatakan belum tuntas, pada siklus III

diperoleh skor rata-rata hasil belajar siswa adalah 66,24 dengan kategori tinggi

yang berarti tingkat pengusaan sudah melampaui Standar Ketuntasan Belajar

Minimal (SKBM) yang ditetapkan oleh sekolah yakni 65,00. namun penelitian

terus dilanjutkan untuk mencapai target hasil belajar yang memuaskan hingga
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siklus ke-V. Pada siklus IV diperoleh skor rata-rata hasil belajar siswa adalah

78,28 pada siklus ini ketuntasan hasil belajar siswa terus mengalami peningkatan.

Dan pada siklus V diperoleh skor rata-rata hasil belajar siswa adalah 85,29

dengan kategori sangat tinggi yang memuaskan dan dinyatakan tuntas. Dengan

demikian dapat disimpulkan bahwa hasil belajar dan kreativitas siswa kelas VIA

SD Negeri I Iwoimendaa dapat ditingkatkan dengan menggunakan pendekatan

discovery.

Sebagai tambahan bahwa, pendekatan Discovery merupakan salah satu

pendekatan pembelajaran yang akhir-akhir ini banyak digunakan di sekolah-

sekolah yang sudah maju, adanya anggapan bahwa sekolah menciptakan “kultur

belajar bisu” tidak akan terjadi apabila pendekatan discovery tersebut diterapkan.

Selain itu, pendekatan ini memiliki beberapa kelebihan diantaranya:

Membantu memperkuat pribadi siswa dengan bertambahnya kepercayaan pada

diri sendiri melalui proses-proses penemuan dan dapat membangkitkan siswa

sanggup mengatasi masalah-malasah yang dihadapinya. Membangkitkan gairah

pada siswa, misalnya siswa merasakan jerih payah pendidikannya dan

menemukan keberhasilan.Menyebabkan siswa mengarahkan sendiri cara

belajarnya sehingga lebih merasa terlibat dan termotivasi sendiri untuk belajar.
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B. Saran

Dengan tetap mengacu pada hasil penelitian sebagaimana telah

dikemukakan pada bab-bab terdahulu, pada bagian ini dikemukakan saran-saran

yang merupakan rekomendasi dari hasil penelitian ini.

Pertama, guru yang seyognya sebagai pendidik sekaligus pengajar tentu

tugas utamanya adalah tidak hanya bertindak sebagai sarana transfer ilmu yang

hanya sekedar memindahkan pengetahuan yang dimilki guru kepada siswa, lebih

dari itu guru memiliki tugas yang lebih penting yaitu menjadikan anak didik mau

dan memiliki keinginan untuk belajar secara aktif dan kreatif. Siswa tidak lagi

dipandang sebagai gelas kosong yang harus diisi oleh guru. Peserta didik adalah

subjek didik, dan bukan objek. Dalam memperoleh pengalaman belajar dalam

ruang kelas. Mereka bukan burung Beo yang cukup hanya disuruh menirukan

bunyi sang pelatihnya. Sebaliknya, peserta didik adalah anak manusia yang telah

lahir dengan seperangkat potensi yang harus dikembangkan secara optimal melalui

proses pembelajaran. Dalam hal ini, metode pembelajaran yang dapat digunakan

guru untuk menumbuhkan daya aktif belajar siswa bisa dilakukan dengan

menerapkan pendekatan Discovery dalam belajar

Kedua, dengan profesi yang disandang sebagai seorang guru, maka seorang

guru dituntut untuk lebih meningkatkan kompetensinya dalam menjalankan tugas

sebagai pendidik, baik dari aspek kompetensi pribadi maupun dilihat dari segi

kualifikasi pendidikan agar lebih bertanggung jawab terhadap tugasnya. Apalagi

guru sebagai pendidik tentu mereka harus dapat menjadi teladan bagi peserta
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didik, baik sifat, sikap maupun tingkah laku. Dan kepada peneliti selanjutnya,

diharapkan untuk mengembangkan penelitian ini agar lebih baik dari apa yang

telah penulis torehkan sebelumnya.


