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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan di atas, maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
 

1. Perencanaaan pendidikan Islam di SMP Salman Al-Farisi dengan 

pengembangan program pendidikan Islam yaitu Tilawati (program khusus 

baca al-Qurān dengan menggunakan metode tilawai), matrikulasi (hafalan 

doa’ harian dan hadis pilihan), serta kompetensi dasar yang ada dipetakan 

ke dalam aspek leadership dan green school. 

2. Pelaksanaan pendidikan Islam di SMP Salman Al-Farisi selalu terintegrasi 

dengan konsep leadership yaitu mengenal diri, komunikasi, akhlak, proses 

belajar, mengatur, mengambil, keputusan, dan kerja kelompok. Serta 

konsep green education yang mempunyai enam pilar yaitu mengenal alam, 

tumbuhan dan hewan, masalah-masalah lingkungan, membangun 

komunitas, kesadaran global, dan keterampilan hidup. 

3. Hasil pendidikan Islam terdiri dari dua laporan capaian kompetensi peserta 

didik. Pertama laporan capaian kompetensi peserta didik yang sesuai 

dengan kementrian pendidikan dan kebudayaan. Kedua laporan capaian 

kompetensi pendidikan Islam yang dikembangkan oleh tim pengembang 

kurikulum yayasan. 

4. Keunggulan pengelolaan pendidikan Islam di Islamic full day school  SMP 

Salman Al-Farisi Bandung adalah mengembangkan program pendidikan 

Islam sehingga lebih menyeluruh.  

B. Rekomendasi 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka dapat diajukan 

rekomendasi sebagai berikut: 
 

1. Guru harus disiplin dalam menyusun rencana pembelajaran sesuai aturan 

yang berlaku. 

2. Guru harus melaksanakan pembelajaran dengan inovatif, kreatif dan 

menyenangkan. 

3. Guru harus melaksanakan penilaian secara objektif sesuai pedoman. 
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Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas. Maka penulis 

mengajukan implikasi sebagai berikut: 
 

1. Pengelolaan pendidikan Islam di Islamic full day school  SMP Salman Al-

Farisi Bandung dengan perencanan, pelaksanaan dan penilaian yang baik 

akan mencapai tujuan pendidikan Islam. 

2. Prosedur ataupun aturan proses pembelajaran yang dilaksanakan dengan 

baik, hasilnya juga akan baik. Namun penerapannya berbeda-beda 

tergantung sekolahnya masing-masing. 

 


