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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan 

 Setelah membahas permasalahan tentang pembinaan kegamaan di SMP Plus 

Al-Ghifari Bandung, melaui penelitian dan analisisnya maka penulis dapat 

mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. SMP Plus Al-Ghifari merupakan sekolah alternatif  yang memiliki kurikulum 

nasional, kurikulum ciri khas (muatan plus) dan hidden kurikulum. SMP Plus 

Al-Ghifari berusaha mengintegrasikan antara IMTAK dan IPTEK yang 

disusun dalam kurikulum perpaduan antara materi kurikulum DIKNAS 

dengan DEPAG sehingga muncullah sistem pendidikan seperti yang ada di 

Al-Ghifari sekarang ini. 

2. Pelaksanaan pembinaan keagamaan di SMP Plus Al-Ghifari agak berbeda 

dengan pembinaan di sekolah lainnya. Salah satu yang menjadi ciri khas dari 

SMP Plus Al-Ghifari yang membuat SMP Plus ini berbeda dari SMP yang 

lain adalah kurikulumnya yang memasukan pelajaran muatan ciri khas 

(muatan plus) dalam proses mengajar sehari-hari. Adapun muatan plus ini 

berfungsi/bertujuan : menumbuh kembangkan kemampuan siswa, cinta dan 

bangga terhadap Agama Islam, mendorong, membimbing dan menanamkan 

lebih kuat kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT., 
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menanamkan pemahaman, penghayatan, dan atmosfir sekolah yang 

berkarakter akhlakul karimah, memberikan bekal pengetahuan untuk 

mengikuti pendidikan lebih tinggi. 

3. Evaluasi kurkulum muatan ciri khas yang digunakan di SMP Plus Al-Ghifari 

khususnya guru PAI dan muatan ciri khas melakukan tes penguasaan hasil 

belajar dengan ulangan harian, pre test dan post test selain iu dilakukan juga 

ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS).  Sedangkan 

evaluasi program pembinaan hidden kurikulum dan ekstrakulikuler biasanya 

dilakukan oleh guru secara lisan dilakukan dalam bentuk sharing. Hal tersebut 

sebagai bentuk refleksi dari apa yang dilakukan guru selama proses 

pembelajaran termasuk evaluasi dalam pembinaan nilai-nilai Islam di 

dalamnya, dari sharing tersebut dapat diketahui kekurangan para siswa 

khususnya dalam hal-hal yang menyangkut keagamaan dan kekurangan guru 

dalam mengajar baik metode maupun materinya.  Guru tidak saja menilai 

setiap siswaya di dalam kelas saja atau berupa nilai setiap mata pelajaran 

muatan plus akan tetapi guru juga menilai kepribadiannya seperti sopan 

santun kepada guru dan teman-temannya baik di dalam kelas maupun di luar 

kelas.   
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B. Rekomendasi 

 Setelah menguraikan permasalahan yang ada dan menarik kesimpulan, penulis 

berusaha memberikan saran yang mungkin bermanfaat bagi Pembinaan Keagamaan 

khususnya di SMP Plus Al-Ghifari, sebagai berikut : 

1. Kebijakan pembinaan keagamaan di SMP Plus Al-Ghifari akan lebih baik 

apabila ditunjang dengan buku-buku ataupun literature-literatur tambahan 

terutama yang berkaitan dengan keagamaan di perpustakaan sekolah.  

Diharapkan ada kebijakan dari pihak yayasan maupun kepala sekolah untuk 

menambah buku-buku pelajaran agama Islam maupun buku-buku yang 

berhubungan dengan pembinaan keagamaan, dikarenakan sedikitnya buku-

buku di perpustaaan sekolah yang berhubungan dengan agama Islam 

sehingga siswa tidak tertarik ataupun tidak bisa membaca buku keagamaan di 

perpustakaan. 

2. Pada proses pelaksanaan pembinaan keagamaan, guru diharapkan dapat 

meningkatkan persiapan untuk proses pembelajaran di kelas dengan 

menyiapkan administrasi guru dahulu, dan melakukan proses pembelajaran 

di kelas sesuai dengan RPP yang telah disusun, melakukan metode 

pembelajaran yang bervariasi, mengoptimalkan pemanfaatan media dan 

teknologi pada saat pembelajaran, serta lebih menguasai kelas. 
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3. Proses evaluasi pada pembinaan keagamaan di SMP Plus Al-Ghifari 

seharusnya jangan incidental atau hanya sewaktu waktu saja apabila 

diperlukan tetapi harus terencana dan dilakukan secara rutin sehingga 

peningkatan mutu dapat terus dilakukan dengan belajar dari kesalahan-

kesalahan ataupun kekurangan-kekurangan sebelumnya  

4. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik kepada pembinaan keagamaan di SMP 

Plus Al-Ghifari, penulis menyarankan untuk lebih memperdalam penelitiam 

mengenai hidden kurikulum ataupun kurikulum muatan plus yang ada di   

Al-Ghifari terutama mengenai efektifitas kegiatan kegiatan pembinaan-

pembinaan keagamaannya. 

 

 


