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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan yang dapat 

diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Kemampuan awal siswa dalam bahasan salat pada kelompok eksperimen 

sebelum menggunakan remedial teaching PAI, terdapat 55% yang belum 

tuntas (belum mencapai KKM) dan 45% yang sudah tuntas (sudah mencapai 

KKM), sedangkan kemampuan awal siswa pada kelompok kontrol sebelum 

menggunakan remedial teaching PAI dalam bahasan salat, terdapat 57% yang 

belum tuntas (belum mencapai KKM) dan 43% yang sudah tuntas (sudah 

mencapai KKM). 

2. Proses remedial teaching intinya dilaksanakan pada tiga tahap. Tahap 

pertama siswa mendapatkan pembahasan tentang salat yang benar, yang 

dibahas adalah: syarat wajib salat, syarat sah salat, rukun salat dan bacaan-

bacaan niat salat ṣubuh, żuhur, aṣar, magrib, ‘isya, do`a iftitah.  

Tahap kedua siswa mendapatkan pembahasan tentang bagaimana salat yang 

khusyū’, dan dalam salat tidak boleh sāhūn, sehingga harus senantiasa 

berusaha untuk menghadirkan Allah dalam salat, fokus dan menghilangkan 

bayangan-bayangan yang mengganggu dalam salat. Siswa juga mendapatkan 

bahasan gerakan dan bacaan do’a iftitah, al-Fātiḥah, ruku`, i’tidal. 

Tahap ketiga siswa mendapatkan pembahasan tentang salat yang ikhlas, yaitu 

melaksanakan salat atas kesadaran sendiri karena Allah swt, bukan karena 

paksaan, maupun berharap dipuji oleh orang lain. Salat dapat mencegah 

perbuatan keji dan mungkar, serta mendapat bahasan gerakan dan bacaaan 

sujud, bacaan duduk diantara dua sujud, tasyahud awal, tasyahud akhir. 

3. Hasil belajar siswa pada kelompok eksperimen setelah menggunakan 

remedial teaching PAI dalam bahasan salat, terdapat 6% yang belum tuntas 
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(belum mencapai KKM) dan 94% yang sudah tuntas (sudah mencapai KKM). 

Sedangkan hasil belajar siswa pada kelompok kontrol setelah menggunakan 

remedial teaching PAI dalam bahasan salat, terdapat 51% yang belum tuntas 

(belum mencapai KKM) dan 49% yang sudah tuntas (sudah mencapai KKM) 

4. Efektivitas remedial teaching berpengaruh cukup besar terhadap peningkatan 

hasil belajar siswa dalam bahasan salat, yang dapat dibuktikan setelah 

diberikan remedial teaching, hasil belajar siswa mengalami peningkatan 

sebesar 49% yang dikategorikan pada kriteria sedang. Selain itu berdasarkan 

perhitungan uji hipotesis dengan menggunakan uji Mann-Whitney U-Test, 

diperoleh hasil bahwa hipotesis Ha diterima, yang berarti terdapat perbedaan 

yang signifikan antara hasil belajar siswa yang menggunakan remedial 

teaching dibandingkan dengan hasil belajar siswa yang tidak menggunakan 

remedial teaching.  

B. Rekomendasi  

Berdasarkan hasil penelitian di atas bahwa remedial teaching terbukti efektif 

dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Oleh karena itu, peneliti 

merekomendasikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Rekomendasi untuk Pihak sekolah 

Peneliti merekomendasikan kepada pihak sekolah, terutama kepada kepala 

SMPN 3 Lembang agar menerapkan remedial teaching sebagai salah satu 

upaya menuntaskan KKM siswa, terutama dalam Pendidikan Agama Islam, 

khususnya bahasan salat. Selain itu diharapkan juga pihak sekolah dapat 

bekerja sama dengan orang tua siswa untuk mengatasi permasalahan ini.  

2. Rekomendasi untuk guru 

Peneliti merekomendasikan kepada guru, agar menerapkan remedial teaching 

sebagai salah satu alternatif untuk mencapai ketuntasan belajar siswa. Siswa  

yang nilainya masih dibawah KKM, berhak mengikuti remedial, dan apabila 

masih jelek nilainya, ia berhak mendapatkan remedial teaching, bukannya 

diluluskan begitu saja. Banyak guru yang memberikan nilai kepada siswa 
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dengan cara mengkatrol nilai, padahal dalam jangka panjang akan merugikan 

siswa itu sendiri, karena tidak memiliki kompetensi. 

3. Rekomendasi untuk Prodi IPAI dan peneliti selanjutnya 

a. Dalam menerapkan remedial teaching, hendaknya dipersiapkan terlebih 

dahulu media pembelajarannya, sehingga pembelajaran dapat berjalan 

dengan lancar, tanpa hambatan, seperti menyiapkan laptop dan LCD. 

b. Dalam menentukan sampling kemungkinan terdapat kesalahan atau 

sampling ekstrim. Karena dalam penelitian ini berdistribusi tidak normal, 

maka direkomendasikan kepada peneliti selanjutnya untuk memilih 

sampling yang lebih baik. 

c. Perlu adanya dukungan dari berbagai pihak, terutama orang tua siswa 

untuk menerapkan remedial teaching ini. Supaya tidak mengganggu jam 

pembelajaran biasa yang telah ditetapkan, sehingga pelaksanaan remedial 

teaching dilakukan di luar jam pelajaran. 

d. Dalam melaksanakan remedial teaching ini diperlukan kesabaran, salah 

satunya karena dilaksanakan di luar jam pelajaran, biasanya dilaksanakan 

pada jam pulang sekolah. Sehingga biasanya siswa-siswa tidak tertib dan 

pasti meminta untuk pulang, ketika melihat teman-teman yang lainnya 

pulang. Direkomendasikan kepada peneliti selanjutnya untuk terlebih 

dahulu menarik perhatian siswa dengan games atau tayangan video. 

 


