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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

Pada bab ini akan diuraikan simpulan, implikasi dan saran berdasarkan 

proses penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Simpulan akan dijabarkan 

berdasarkan rumusan masalah.  

 

A. Simpulan 

a.1 Kondisi Awal Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

Dari hasil studi pendahuluan yang dilakukan, diperoleh gambaran kondisi 

awal pembelajaran PAI dan Budi Pekerti sebagai berikut: (1) model pembelajaran 

masih bersifat konvensional dengan menggunakan metode ceramah, tanya jawab 

dan diskusi; (2) Praktek dalam pembelajaran sebagai pendukung dari materi 

pembelajaran tidak seimbang, pelaksanaan praktek pembelajaran guru 

menggunakan ceramah dan demontrasi di depan kelas dengan tidak melibatkan 

siswa; (3) proses pembelajaran PAI dan Budi Pekerti yang diterapkan sekarang ini 

berorientasi pada guru, dan ini tentu akan mempengaruhi perkembangan perilaku 

belajar siswa;  (4) keaktifan siswa kurang, seperti intensitas siswa bertanya sangat 

rendah, kurang mampu memberikan ide-ide terkait dengan materi yang telah 

diajarkan oleh guru, siswa tidak antusias untuk menjawab pertanyaan dari, mereka 

lebih menunggu guru menunjukkan siapa yang menjawab; (5) masih terlihat siswa 

berbicara pada saat proses pembelajaran berlangsung, siswa masih malas mencatat 

materi yang diajarkan; (6) guru tidak banyak bergerak sehingga penguasaan kelas 

sangat minim, ini akan memberikan kesempatan kepada siswa saling mengobrol 

dengan teman sebangku. Jika guru hanya menjelaskan materi dengan banyak 

berbicara tanpa adanya stimulus-stimulus yang diberikan kepada siswa, maka siswa 

akan mengalami pembelajaran yang membosankan, jenuh sehingga kepedulian 

siswa terhadap penjelasan guru akan sangat berkurang.  
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a.2. Model Pembelajaran yang Meningkatkan Perilaku  Belajar siswa.  

 

Berdasarkan kondisi awal pembelajaran, belum terlihat adanya penguatan 

yang lebih terhadap materi yang dipelajari, kurangnya stimulus yang diberikan guru 

kepada siswa, sehingga membuat siswa cepat merasa jenuh, kurang bersemangat 

dan kurang kreatif dalam proses pembelajaran. Untuk mengatasi permasalahan 

pembelajaran tersebut, dibutuhkan satu model pembelajaran yang dapat 

mengefektifkan, menyenangkan, dan dapat mendorong mengaktifkan serta 

membuat siswa kreatif, untuk meningkatkan perilaku belajar siswa. Model 

pembelajaran yang diperlukan adalah model pembelajaran yang berorientasi pada 

pengalaman siswa. Ini dikarenakan pembelajaran PAI dan Budi Pekerti merupakan 

pembelajaran yang menyentuh aspek kehidupan nyata siswa. Model pembelajaran 

yang dianggap cocok dan sesuai adalah model pembelajaran experiential learning. 

Model ini mampu mengatasi permasalahan-permasalahan terkait dengan keaktifan 

dan perilaku belajar siswa di kelas. 

Desain awal model pembelajaran experiential learning yang diterapkan 

berdasarkan teori  experiential learning yang bertujuan untuk menciptakan sebuah 

teori yang membantu menjelaskan bagaimana pengalaman diubah menjadi 

pembelajaran dan pengetahuan yang handal. 

Penerapan model pembelajaran experiential learning lebih menekankan 

pembelajaran student center learning dimana siswa dituntut harus aktif dari awal 

hingga akhir sesi pembelajaran, kehadiran guru di dalam kelas merupakan sebagai 

fasilitator untuk mengarahkan siswa dalam penerapan model experiential learning 

yang diintegrasikan ke dalam materi pembelajaran. Proses pembelajaran dengan 

model ini tentu akan membuat suasana kelas akan lebih hidup dengan keaktifan 

siswa yang dapat menggali kreatifitas siswa itu sendiri, dan langkah-langkah 

pembelajarannya sangat mempengaruhi perilaku belajar siswa ke arah yang lebih 

baik. Adapun Langkah-langkah pembelajaran experiential learning  adalah 1) 
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pengalaman nyata, 2) pengamatan dan refleksi, 3) konseptual abstrak dan 4) 

ekperimen aktif. 

Pada proses pelaksanaan penerapan model pembelajaran experiential 

learning pada langkah concreate experiment (pengalaman nyata), merupakan 

pengalaman secara langsung atau belajar melalui tindakan. Sementara pada 

pembelajaran PAI dan Budi Pekerti pengalaman secara langsung tidak mencakup 

seluruh materi, seperti materi sejarah, beriman kepada Allah dan Rasul dan lain 

sebagainya, sehingga model pembelajaran experiential learning tidak dapat 

digunakan secara konsisten pada pembelajaran PAI dan Budi Pekerti, tergantung 

pada materi yang diajarkan. 

Oleh karena itu perlu dilakukan pengembangan model pembelajaran 

experential learning agar pengembangan model ini dapat digunakan untuk semua 

materi PAI dan Budi Pekerti dalam meningkatkan perilaku belajar siswa. 

Pengembangan model pembelajaran experential learning pada pelajaran PAI dan 

Budi Pekerti untuk meningkatkan perilaku belajar siswa. Pengembangan model 

pembelajaran ini lebih menekankan pada tahapan pengalaman nyata, dimana terjadi 

perubahan pengalaman nyata menjadi tahapan kontekstual dimana materi ajar dapat 

dikaitkan dengan pengalaman siswa yang diperoleh baik secara langsung (melalui 

tindakan) atau tidak langsung (dilihat, didengar dan dibaca). 

 

a.3. Penerapan Pengembangan Model Pembelajaran yang Meningkatkan 

Perilaku Belajar Siswa. 

Pengembangan model pembelajaran experiential learning  dinamakan 

model pembelajaran KRPKT.  Penerapan KRPKT dapat  meningkatkan perilaku 

belajar siswa. Ini dapat terlihat pada kegiatan guru dan siswa, dimana penerapan 

dan penguasaan kelas serta respon siswa sudah baik. Kemudian berdasarkan 

penyebaran angket perilaku belajar siswa menunjukkan perilaku belajar siswa pada 

model pembelajaran KRPKT sudah lebih baik. 
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Secara umum pelaksanaan penerapan pembelajaran ini terdiri dari 3 

kegiatan seperti model pembelajaran lainnya, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan 

inti dan kegiatan penutup. 

Pertemuan diawali dengan kegiatan pendahuluan, pada kegiatan 

pendahuluan ini, guru melakukan aktivitas-aktivitas untuk menciptakan kondisi 

awal pembelajaran  yang baik dan dapat mendukung proses pembelajaran siswa 

seperti menciptakan sikap dan suasana kelas yang menarik, mengabsen siswa, 

menciptakan kesiapan belajar siswa dan memberikan apersepsi kepada siswa. 

Selanjutnya Kegiatan inti dari model pembelajaran KRPKT yang proses 

pembelajarannya terdiri dari 5 tahapan yaitu: 

Tahap 1(Kontekstual) 

Pada tahapan kontekstual, siswa berbagai pengalaman berdasarkan 

kejadian-kejadian baik yang langsung dirasakan sendiri, maupun pengalaman yang 

diperoleh dari apa yang dilihat, didengar maupun yang pernah dibaca.  

Tahap 2 (Refleksi) 

Berdasarkan tahapan konstekstual, siswa memberikan penilaian maupun 

komentar berupa pendapat atau hal- hal yang berbeda yang dirasakan oleh siswa 

yang lain tergantung dari sudut pandang siswa. Sehingga hasil refleksi 

menghasilkan banyak informasi  dan menghasilkan banyak ide-ide atau gagasan-

gagasan yang bersifat spontan atau tanpa perencanaan. 

Tahap 3 (Pengamatan) 

Pengamatan berupa gambar atau video merupakan tambahan informasi atau 

penguatan dari hasil refleksi. Pengamatan ini bertujuan agar siswa memperoleh 

informasi lain terkait dengan kehidupan nyata yang mungkin belum pernah 

dirasakan atau dilihat selama ini yang sesuai dengan materi ajar. Selain itu 

pengamatan ini juga memudahkan siswa memahami konteks materi. 

Tahap 4 (Konsep) 

Tahapan ini merupakan kegiatan analisis berdasarkan kegiatan refleksi dan 

pengamatan. Berdasarkan hasil analisis siswa mampu memberikan suatu arti 
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berdasarkan kesamaan ciri-ciri dari sekumpulan objek atau informasi yang 

diperoleh dari kegiatan refleksi dan pengamatan. 

Tahap 5 (Terampil) 

Makna terampil dalam tahap ini adalah siswa mampu dan cekatan dalam 

membuat catatan dalam hal ini dalam bentuk makalah, aktif dalam berdiskusi untuk 

mencapai kesepakatan, mempertahankan dan mengungkapkan pengetahuan secara 

logis dan sistematis. Selain itu siswa akan menjadi terampil menggunakan media 

elektronik (seperti laptop atau computer) sebagai media pembelajaran. Siswa juga 

akan terampil dalam berkomunikasi yang baik dan benar dalam proses 

pembelajaran, khususnya pada kegiatan diskusi kelas maupun diskusi kelompok. 

Kemudian pada kegiatan penutup, guru menyuruh siswa untuk mengambil 

kesimpulan dari materi yang dipelajari. Selanjutnya guru memberikan pertanyaan 

secara lisan mengenai materi yang baru dipelajari dan setelah dirasa cukup, guru 

menutup pelajaran sambil mengingatkan materi yang akan dipelajari pada 

pertemuan berikut. Untuk penilaian, guru melakukannya dengan cara langsung 

pada saat proses pembelajaran berlangsung, misal pada saat presentasi, tanya jawab 

yang dilakukan oleh siswa terhadap kelompok yang presentasi dan pada saat tanya 

jawab dengan guru dalam rangka mengevaluasi siswa, sehingga tanpa disadari 

siswa guru telah melakukan penilaian terhadap diri mereka. 

 

a.4. Efektivitas Pengembangan Model Pembelajaran  Terhadap Peningkatan 

Perilaku Belajar Siswa. 

Aktifitas pembelajaran pada model KRPKT baik pada kegiatan guru dan 

siswa sudah tercapai  sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Ini 

dikarenakan model pembelajaran KRPKT yang merupakan pengembangan dari 

model pembelajaran experiential learning memiliki: 1) sintaknya sederhana, jadi 

semua guru dapat dengan mudah mengaplikasikannya, 2) meningkatkan keaktifan 

siswa yang dapat mendorong terjadinya pembelajaran bermakna yang dapat 
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meningkatkan perilaku belajar siswa, dan 3) tidak memerlukan sarana dan fasilitas 

yang khusus selain dari yang disediakan sekolah.   

Model pembelajaran KRPKT ini efektif dalam meningkatkan perilaku 

belajar siswa. Berdasarkan hasil penelitian bab sebelumnya diketahui bahwa: 1) 

selama proses penerapan model pembelajaran KRPKT secara terbatas dan luas 

terjadi peningkatan perilaku belajar siswa, 2) Kegiatan guru dan siswa selama 

proses penerapan model pembelajaran KRPKT secara terbatas dan luas berdasarkan 

observasi sudah sesuai dengan yang diharapkan. 

B. Implikasi 

Implikasi merupakan konsekuensi atau akibat langsung dari hasil penemuan 

suatu penelitian. Sehubungan dengan hal tersebut maka implikasi dalam penelitian 

ini antara lain: 

1. Model pembelajaran awal (experiential learning) belum mampu mengubah 

perilaku belajar siswa yang lebih baik, dikarenakan tidak semua tahapan model 

pembelajaran experiential learning sesuai dengan materi PAI dan Budi Pekerti, 

sehingga dibutuhkan pengembangan model pembelajaran experiential learning 

yang dapat digunakan untuk materi PAI dan Budi Pekerti secara keseluruhan.  

2. Pengembangan model pembelajaran experiential learning (model 

pembelajaran KRPKT) dapat digunakan pada semua materi mapel PAI dan 

Budi pekerti dan dapat meningkatkan perilaku belajar siswa, ini dikarenakan 

setiap tahapan pada model KRPKT sesuai dengan karakteristik perilaku belajar 

siswa. 

3. Tahapan-tahapan model pembelajaran KRPKT mampu menggali dan 

mengembangkan pengetahuan siswa dalam menghubungkan pembelajaran 

dengan pengalaman yang dimiliki, dan membuat  siswa lebih aktif dan kreatif, 

sehingga perilaku belajar lebih meningkat. 

4. Model pembelajaran KRPKT ini dapat digunakan pada semua mata pelajaran, 

dikarenakan model pembelajaran diawali dengan kontekstual yang dimiliki 

siswa.  
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C. Rekomendasi 

Sehubungan dengan pengembangan model pembelajaran experiential 

learning (model pembelajaran KRPKT) dalam meningkatkan perilaku belajar siswa 

dengan segala kelebihan dan kekurangannya, peneliti sebagai pengembang awal 

pembelajaran ini akan menyarankan secara khusus kepada guru, kepala sekolah, 

pihak Dinas Pendidikan dan peneliti lainnya. 

c.1. Pihak Guru 

Guru harus mampu mempersiapkan berbagai perangkat pembelajaran dan 

menguasai setiap tahapan model pembelajaran KRPKT dalam mengembangkan 

materi pembelajaran untuk meningkatkan perilaku belajar siswa. 

 

c.2. Pihak Kepala Sekolah 

Sebagai supervisi, kepala sekolah mengembangkan kompetensi guru secara 

berkesinambungan melalui berbagai pelatihan yang berhubungan dengan kualitas 

dan kuantitas pembelajaran berinovasi. 

 

c.3. Pihak Dinas Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama 

Bekerjasama untuk lebih meningkatkan mutu PAI di sekolah maupun 

madrasah, dengan melakukan pelatihan atau workshop pembelajaran dalam 

mengembangkan kemampuan guru-guru PAI dengan melibatkan MGMP PAI 

dalam hal penguasaan model, strategi dan metode pembelajaran. 

c.4. Pihak Peneliti Lain 

Diharapkan bagi Peneliti lain dapat menggunakan model pembelajaran ini 

untuk melanjutkan penelitian pada tingkatan sekolah yang berbeda dan pada mata 

pelajaran umum 


