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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

A. Simpulan 

 Secara umum, pembinaan praktikum keagamaan di SMA Negeri 4 

Bandung dinilai cukup baik dan dirasa mampu menghasilkan pola pembinaan 

praktikum keagamaan, hal ini terlihat dari langkah-langkah pembinaan yang 

dilaksanakan di SMA Negeri 4 Bandung, langkah-langkah pembinaan di sini 

meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan  hasil yang diperoleh dari 

evaluasi. Adapun secara khusus dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Perencanaan pembinaan praktikum keagamaan SMA Negeri 4 Bandung. 

Dalam perencanaan ini meliputi adanya latar belakang pembinaan 

keagamaan, prosedur, target, strategi, sarana, waktu dan tujuan 

pembinaaan praktikum keagamaan, dimana tujuannya yaitu membangun 

manusia seutuhnya yang memiliki akhlakul karimah yang baik lahirnya 

dan baik batinnya, menjadikan manusia yang sukses dunia dan 

akhiratnya, sehingga siswa menjadi muslim dan muslimah yang baik dan 

taat kepada Allah dan bisa menjalankan ibadah dengan baik dan benar. 

Target yang ingin dicapai dari program pembinaan Imtaq yaitu apa yang 

diterapkan oleh kurikulum bisa tercapai, selain itu siswa bisa 

mempraktikan pendidikan agama dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Pelaksanaan pembinaaan praktikum keagamaan di SMA Negeri 4 

Bandung dilakukan dengan berbagai macam kegiatan yang sesuai dengan 

jadwal dan juga kegiatan pembinaan yang pada waktu itu dirasa perlu 

untuk dilaksanakan. Adapun pemateri yang mengisi dalam pembinaan di 

sekolah yaitu bisa dari siswa, guru atau juga alumni. Materi dan metode 

yang digunakan  tergantung dengan masing-masing kegiatan pembinaan 

yang dilaksanakan, begitu pula dengan tempat pembinaannya.  

Pelaksanaan pembinaan yang dilakukan oleh SMA Negeri 4 

Bandung sudah dilaksanakan dengan baik karena telah berhasil 

melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dan dibutuhkan 

oleh siswa, namun dalam segi pengawasannya  masih belum menyeluruh, 
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sebab ada beberapa kegiatan pembinaan yang kurang mendapatkan 

pengawasan.   

3. Hasil dari pelaksanaan pembinaan praktikum keagamaan cukup berhasil, 

sebab adanya perubahan pada siswa dari aspek kognitif, apektif dan 

psikomotor, dimulai dari sikap terhadap guru, kerjasama dengan teman, 

kemudian siswa sendiri merasakan adanya perubahan terhadap dirinya 

setelah mengikuti pembinaan, baik itu dari prilaku, perkataan, 

pengetahuan, pemahaman dan kemampuan  mereka. Selain itu mereka 

juga merasakan banyak manfaat yang didaptkan ketika mereka mengikuti 

pembinaan. Sedangkan untuk evaluasi proses yang dilakukan terhadap 

program yang telah dilaksanakan, maka jika mengacu pada program 

perencanaan imtaq yang telah disusun, kegiatan yang telah dilaksanakan 

di sekolah masih belum sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat, 

dikarenakan ada beberapa faktor yaitu belum dicetaknya buku sambung 

rasa sebagai salah satu cara untuk memonitoring kegiatan siswa, dan juga 

kurangnya guru yang membantu dalam pelaksanaan pembinaannya, 

sehingga menyebabkan pengawasan terhadap kegiatan pembinaan yang 

dilaksanakan tidak berjalan dengan baik. 

B. Implikasi dan Rekomendasi 

 Penelitian ini menunjukan bahwa pembinaan praktikum keagamaan sangat 

penting diadakan oleh setiap sekolah untuk selalu membiasakan peserta didiknya 

dekat dengan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan agamanya, supaya 

dapat memberikan dampak  yang positif terhadap keimanan peserta didik. Melihat 

sejumlah temuan yang diperoleh dari hasil penelitian tentang pola pembinaan 

praktikum keagamaan di SMA Negeri 4 Bandung, maka dengan ini peneliti 

memberikan rekomendasi yang mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi 

SMA Negeri 4 Bandung. 

1. Bagi Pihak Sekolah 

a. Dari segi perencanaan, pelaksanaan dan hasil pembinaan sudah 

cukup baik. Tetapi alangkah lebih baiknya ketika ada pergantian 

kurikulum tidak menjadi hambatan bagi sekolah untuk tetap 

melaksanakan program pembinaan, hal yang telah dievaluasi dan 
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dirasa kurang dalam kegiatan pembinaan keagamaan dapat 

diperbaiki secepatnya. 

b. Sekolah dapat memberi guru tambahan untuk ikut membantu 

mengawasi, mendampingi dan mengevaluasi kegiatan pembinaan 

yang dilaksanakan. 

2. Bagi Guru atau pelaksanaan pembinaan 

a. Memberikan pengawasan, pendampingan dan controling terhadap 

semua kegiatan pembinaan yang dilaksanakan. 

b. Memberikan metode tentang cara menghafal ayat Alquran kepada 

siswa, sehingga ketika mereka diberikan tugas untuk menghafalkan 

ayat, siswa lebih mudah mengahafal dan tidak mudah lupa terhadap 

ayat yang telah mereka hafalkan. 

3. Bagi bidang pendidikan 

a. Bagi civitas akademik 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan penelitian 

perluasan bagi peneliti lainnya tentang pembinaan praktikum 

keagamaan. 

b. Bagi mahasiswa Ilmu Pendidikan Agama Islam 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber literatur untuk penelitian 

selanjutnya yang masih terkait dengan pembinaan praktikum 

keagamaan. 


