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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebeumnya dapat 

ditarik simpulan umum bahwa Model Pendidikan Agama Islam di SMP 

Salman Al-Farisi Bandung merupakan suatu pendidikan yang dikhususkan 

untuk memperoleh kualitas pendidikan agama yang terbaik bagi anak didik 

maupun para pendidiknya. Adapun terdiri dari kegiatan kurikuler, yakni 

pembelajaran PAI di kelas, dan kegiatan kokurikuler, yakni pembiasaan seven 

sunnah. 

Perencanaan pendidikan agama Islam di SMP Salman Al-Farisi yaitu 

sekolah membuat program kegiatan semester dan tahunan yang tersusun 

dalam agenda pendidikan sekolah yang di dalamnya terdapat susunan kegiatan 

yang harus dilaksanakan pada tiap semesternya di sekolah. Kegiatan yang 

diikuti oleh siswa terdiri dari kegiatan kurikuler yang dilaksanakan setiap hari 

mulai dari kelas VII sampai kelas IX sesuai dengan jadwal yang telah 

ditetapkan oleh sekolah dan kegiatan kokurikuler yang diikuti oleh semua 

siswa pula berupa pembiasaan keagamaan yang dinamakan seven sunnah. 

Proses pendidikan agama Islam di SMP Salman Al-Farisi berlangsung 

selama lima hari terhitung dari hari senin sampai hari jumat pukul 07.30-16.00 

WIB. Kegiatan yang dilaksanakan oleh siswa terdiri dari kegiatan kurikuler 

yang dilaksanakan oleh semua siswa. Bagi siswa kelas VII proses 

pembelajaran berlangsung setiap hari kamis, kelas VIII hari senin, dan kelas 

IX hari rabu. Metode pembelajaran yang digunakan adalah metode ceramah, 

diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Media pembelajaran yang sering 

digunakan adalah buku paket agama yang dimiliki oleh setiap siswa, media 

audio visual berupa power point atau bahkan video yang relevan dengan 

materi. Materi yang diberikan disesuaikan dengan Standar Kompetensi (SK) 

dan Kompetensi Dasar (KD) yang diberikan oleh pusat. Pelaksanaan 

pembelajaran PAI di kelas VII dapat berjalan dengan kondusif. Kegiatan 

kokurikuler keagamaan yang diikuti oeh siswa terdiri dari shalat dhuha yang 
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dilaksanakan setiap hari senin-kamis, tadarus Alquran sebelum mulai 

pembelajaran pada jam pertama, melaksanakan shalat dzuhur berjamaah, 

mengikuti jam wali kelas yang di dalamnya terdapat kegiatan kultum. Seluruh 

kegiatan kokurikuler tersebut dibimbing oleh wali kelas masing-masing. 

Hasil dari pendidikan agama Islam di SMP Salman Al-Farisi Bandung 

yakni siswa menjadi lebih giat lagi dalam beribadah, bertingkah laku sopan 

santun, dan yang paling penting siswa menjadi bertanggung jawab terhadap 

dirinya sendiri. Hal ini sesuai dengan visi sekolah yang ingin menghasilkan 

generasi Muslim yang siap menjadi khalifatullah fil ardl yang rahmatan 

lil’alamiin. Dengan proses pendidikan agama Islam yang dilaksanakan di 

SMP Salman Al-Farisi, maka para siswa akan menjadi pemimpin bagi dirinya 

sendiri yang kelak akan mempertanggung jawabkan segala amal 

perbuatannya. 

 

B. Implikasi dan Rekomendasi 

Penelitian ini menunjukan bahwa model pendidikan agama Islam sangat 

berpengaruh terhadap akhlak siswa. Dimana siswa menjadi lebih giat 

beribadah karena adanya pembiasaan keagamaan yang rutin dilaksanakan di 

sekolah. Melihat sejumlah temuan yang diperoleh dari hasil penelitian tentang 

model pendidikan agama Islam di SMP Salman Al-Farisi Bandung, maka 

dengan ini peneliti memberikan rekomendasi yang mudah-mudahan 

bermanfaat khususnya bagi SMP Salman Al-Farisi Bandung. 

1. Bagi Pihak Sekolah 

Agar mempertahankan model pendidikan agama Islam yang sudah 

baik, kemudian dari segi perencanaan, proses dan hasil pendidikan agama 

sudah cukup baik. Tetapi alangkah lebih baiknya jika senantiasa 

mengembangkan kembali model pendidikan agama Islam yang ada 

sehingga kegiatan pembelajaran dapat berjalan sesuai tujuan yang telah 

ditetapkan. 

2. Bagi Guru 

Diharapkan guru-guru PAI tidak hanya mampu merencanakan 

kegiatan pendidikan agamanya saja, akan tetapi dalam pelaksanaannya pun 
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agar lebih diperhatikan mengenai pemilihan metode, model, dan media 

pembelajarannya agar pelaksanaan pembelajaran PAI dapat berjalan sesuai 

dengan apa yang telah direncanakan dengan baik. 

3. Bagi Mahasiswa Ilmu Pendidikan Agama Islam 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber literatur untuk penelitian 

selanjutnya yang masih terkait dengan model pendidikan agama Islam. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Agar memperkaya data lebih lengkap lagi saat melakukan penelitian 

agar dapat menganalisis tentang model pendidikan agama Islam di Sekolah 

Islam lebih dalam lagi.  


