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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, maka dapat dirumuskan 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kondisi pembelajaran PAI saat ini 

Berdasarkan hasil survei awal, kondisi pembelajaran PAI di SMP-SMP 

Negeri Kota Magelang sudah menunjukkan kondisi yang cukup baik, meskipun 

belum optimal. Hal ini terlihat dari belum optimalnya kemampuan dan kinerja 

guru dalam perencanaan, implementasi dan evaluasi yang digunakan belum 

mengarah pada substansi pembelajaran life skills, artinya apa yang dilakukan guru 

terlihat masih konvensional hanya untuk mendorong kemampuan penguasaan 

materi pelajaran dan cenderung hanya mengukur satu kemampuan saja yaitu 

kognitif. Sedangkan kemampuan dan aktivitas belajar yang ditunjukkan peserta 

didik dalam pembelajaran PAI di kelas, nampak pasif, kurang motivasi dan belum 

mengarah pada aktivitas yang dituntut dalam pembelajaran life skills. Demikian 

juga pemanfaatan sarana dan pra sarana belajar, meskipun cukup memadai, tapi 

belum digunakan secara maksimal oleh guru dalam pembelajaran PAI. 

2. Model pembelajaran komprehensif sebagai hasil pengembangan untuk 

meningkatkan life skills peserta didik pada mata pelajaran PAI 

Model pembelajaran yang dikembangkan dalam pengembangan life skills, 

merupakan model komprehensif berdasarkan kontekstualisasi yang diambil dari 
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beberapa model, diantaranya adalah:(1) personal source, (2) social interaction, 

dan (3) pendidikan nilai. Inti model pembelajaran yang dikembangkan dalam 

disertasi ini adalah desain dan langkah-langkah pembelajaran. Desain 

pembelajaran yang digunakan sebagai dasar melaksanakan pembelajaran meliputi: 

(1) tujuan pembelajaran, dirumuskan berdasarkan SK/KD yang dikembangkan 

dengan nilai-nilai life skills peserta didik secara umum, yang meliputi kecakapan 

personal dan kecakapan sosial, (2) materi pembelajaran, dikembangkan 

berdasarkan SK/KD, dengan menuliskan secara singkat pokok-pokok materi 

pembelajaran dalam RPP, (3) Metode pembelajaran ditentukan sesuai 

karakteristik materi yang akan diajarkan berdasarkan nilai life skills, (4) langkah-

langkah pembelajaran disusun dengan lima tahapan, (5) Media dan sumber 

belajar, media dikembangkan sebagai alat yang memudahkan proses transformasi 

pengetahuan dan nilai, sedangkan sumber belajar adalah berbagai sumber yang 

berhubungan dengan uraian materi, (6) Evaluasi yang digunakan adalah evaluasi 

proses dan evaluasi hasil. Evaluasi proses menggunakan observasi terhadap 

kecakapan peserta didik dalam proses kegiatan belajar mengajar. Evaluasi hasil 

menggunakan tes, yaitu: pertama, dengan menggunakan skala sikap model Likert 

di akhir pembelajaran untuk mengetahui life skills peserta didik dalam general life 

skills yang dicapai. Kedua, tes bentuk uraian untuk mengetahui tingkat 

ketercapaian materi pembelajaran yang diperoleh peserta didik. Adapun 

pelaksanaan pembelajaran dilakukan dengan lima tahapan, yaitu:  

a. Pengkondisian spiritual 
• Mengkondisikan peserta didik agar siap melakukan proses pembelajaran 

melalui pembiasaan spiritual (life skills—kesadaran diri) 
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• Memberi motivasi keteladanan akan pentingnya mengamalkan nilai-nilai 
agama (life skills—kesadaran diri) 

• Menyatakan tujuan pembelajaran yang dikaitkan dengan kehidupan peserta 
didik berdasarkan nilai-nilai life skills secara menyeluruh. 

b. Eksplorasi pemahaman 
• Mengarahkan peserta didik pada pemahaman materi melalui penjelasan 

yang disertai  ilustrasi atau contoh-contoh (life skills—berfikir rasional) 
• Memberi kesempatan peserta didik bereksplorasi melalui penemuan 

bermakna dengan membaca atau dialog positif (life skills—berfikir rasional 
dan kecakapan berkomunikasi) 

c. Elaborasi kecakapan 
• Menciptakan masyarakat belajar (life skills—kecakapan bekerjasama) 
• Membimbing peserta didik pada aktivitas penyelesaian masalah dengan 

bekerjasama dalam kelompok (life skills—berfikir rasional dan kecakapan 
bekerjasama) 

• Memberi kesempatan  peserta didik membuat meaningful connection 
melalui  presentasi (life skills—kecakapan komunikasi) 

d. Konfirmasi sikap 
• Memberi konfirmasi penegasan atau pelurusan hasil kerjasama kepada 

sikap positif akan nilai yang dipelajari dengan nilai-nilai life skills 
• Mendorong peserta didik untuk membentuk pengetahuan, pengalaman dan 

sikap yang baru melalui dialog dan tanya jawab sebagai penguatan umpan 
balik positif  (life skills—kecakapan komunikasi) 

• Memberi penghargaan atas apa yang telah dilakukan peserta didik 

e. Refleksi dan fasilitasi nilai 
• Membuat rangkuman/kesimpulan dengan memberi kesempatan peserta 

didik untuk menulis  
• Mengadakan penilaian selama proses belajar berlangsung 
• Mengarahkan peserta didik melakukan refleksi (internalisasi nilai) akhlak 

mulia dan keteladanan dalam menumbuhkan nilai general life skills 
• Memberi umpan balik penugasan tindak lanjut 
• Memberi pembiasaan nilai religius untuk menutup pelajaran dengan doa 

dan nasehat kebaikan (life skills—kesadaran diri) 

3. Efektivitas model pembelajaran komprehensif sebagai hasil pengembangan 

untuk meningkatkan life skills peserta didik pada mata pelajaran PAI  

Berdasarkan hasil temuan penelitian, dapat diketahui bahwa model 

pembelajaran komprehensif sebagai hasil pengembangan, lebih efektif 

dibandingkan dengan model pembelajaran yang selama ini digunakan oleh guru. 
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Artinya model pembelajaran ini dari segi efektivitas memiliki dampak positif 

terutama yang berhubungan dengan peserta didik dan guru. Adapun dampak 

positif dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Dampak positif terhadap peserta didik.  

Dampak positif yang berkaitan dengan peserta didik, yaitu dampak 

pembelajaran (instruksional effect) dan dampak pengiring (nurturant effect). 

Dampak pembelajaran berupa peningkatan penguasaan materi pelajaran dan 

sekaligus pemahaman terhadap pengembangan diri dari nilai life skills. Adapun 

dampak pengiringnya, peserta didik menjadi terbiasa untuk mengelola dan 

mengembangkan diri dengan berbagai kecakapan baik kecakapan personal 

maupun sosial yang dilandasi iman dan takwa dalam kehidupan sehari-hari.  

b. Dampak positif terhadap guru 

Dampak positif terhadap guru dapat diketahui dengan adanya peningkatan 

kualitas kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran, baik yang berupa 

kemampuan mengembangkan segenap aspek-aspek pembelajaran, maupun yang 

berkenaan dengan kemampuan mengimplementasikan model di kelas. Dalam 

mengimplementasikan model, sebagaimana langkah-langkah yang dituntut, guru 

dapat meningkatkan motivasi dan semangat mengajar tidak sekedar mentransfer 

pengetahuan, tetapi juga mentransfer nilai-nilai life skills yang harus 

dikembangkan pada peserta didik pada setiap tahapan proses pembelajaran 

berdasar tujuan yang dikembangkan dalam pendidikan Islam.   
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4. Faktor-faktor pendukung dan penghambat 

Berdasarkan analisis terhadap hasil penelitian ditemukan beberapa faktor 

pendukung bagi kelancaran dan keberhasilan pengembangan model pembelajaran, 

yaitu latar belakang pendidikan guru, pengalaman mengajar guru, kinerja guru, 

kesiapan belajar dan keterlibatan aktif peserta didik, dan prasarana/fasilitas belajar 

dan lingkungan sekolah. Apabila faktor-faktor tersebut tidak tersedia atau tidak 

dimanfaatkan secara baik akan menjadi faktor penghambat dari kelancaran 

pelaksanaan sebuah pengembangan model pembelajaran PAI, khususnya yang 

berhubungan dengan kinerja guru dan kesiapan belajar peserta didik.  

Keberhasilan sebuah pengembangan model pembelajaran terletak pada 

kemampuan mengeliminir faktor-faktor penghambat dan kemampuan memenuhi 

faktor-faktor pendukung sehingga hasilnya secara efektif dapat dirasakan semua 

pihak, baik oleh guru sendiri sebagai pelaksana pembelajaran, maupun bagi 

peserta didik akan mendapatkan manfaat yaitu meningkatnya life skills 

sebagaimana tujuan yang diharapkan dalam pengembangan model pembelajaran. 

B. Implikasi 

Berdasarkan atas uraian kesimpulan di atas, maka model pembelajaran 

komprehensif hasil pengembangan dapat memberikan implikasi sebagai berikut: 

1. Implikasi teoritis 

Berdasarkan temuan penelitian, dapat dikemukakan sejumlah dalil, yaitu: 

a. Pembelajaran PAI tidak sekedar mentransfer pengetahuan dan nilai tentang 

keimanan, ibadah dan akhlak kepada peserta didik, tetapi mengandung muatan 

life skills yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan kehidupan, sehingga 
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dapat mengantarkan peserta didik menjalani kehidupan dengan sebaik-baiknya. 

b. Pembelajaran PAI akan efektif jika nilai-nilai ajaran Islam sebagai spirit yang 

mendasari proses pembelajaran mampu dipadukan dengan life skills secara 

kontekstual, yaitu dengan mempertimbangkan keterkaitan antara apa yang 

dipelajari dengan apa yang diketahui berdasarkan pengalamannya sehari-hari 

peserta didik. 

c. Pembelajaran PAI akan efektif jika ada keteladanan yang diberikan guru dalam 

proses pembelajaran dapat mewariskan nilai-nilai positif melalui keterlibatan 

aktif peserta didik dalam keseluruhan kegiatan pembelajaran, sehingga peserta 

didik mendapatkan pengalaman life skills yang bermakna baik dari sisi proses 

maupun dari hasil belajar. 

d. Pembelajaran PAI dengan langkah-langkah: (1) pengkondisian spiritual, (2) 

eksplorasi pemahaman, (3) elaborasi kecakapan, (4) konfirmasi sikap; (5)  

refleksi & fasilitasi nilai, dapat meningkatkan life skills peserta didik, yaitu:  

kecakapan personal yang meliputi antara lain kesadaran diri dan berfikir 

rasional, dan kecakapan sosial yang meliputi kemampuan berkomunikasi dan 

bekerjasama. 

2. Implikasi praktis 

Dengan merujuk pada temuan hasil penelitian terkandung implikasi 

praktis, yaitu: 

a. Penerapan model pembelajaran komprehensif hasil pengembangan pada mata 

pelajaran PAI, akan efektif jika adanya acuan tertulis sebagai sebuah resep 

yang berisi langkah-langkah yang harus dilaksanakan guru dalam 
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pembelajaran, dan atau melalui proses sosialisasi dengan cara memberi 

pelatihan terhadap guru-guru tentang model yang dikembangkan. Sehingga 

dengan cara tersebut dapat memudahkan guru mengimplementasikan model 

yang dikembangkan di kelas untuk memeningkatkan life skills peserta didik 

sebagaimana tujuan yang diharapkan. 

b. Penerapan model pembelajaran komprehensif hasil pengembangan pada mata 

pelajaran PAI, akan efektif jika guru dapat memainkan perannya sebagai 

fasilitatot, motivator, inspirator, dan pembimbing bagi peserta didik dalam 

pembelajaran melalui fasilitasi nilai dengan keteladanan yang dibangun secara 

harmonis dan kekeluargaan. Untuk itu, diperlukan terlebih dahulu adanya 

pengkondisian spiritual, sebagai spirit yang mewarnai proses pembelajaran 

sehingga mampu mendukung perwujudan budaya sekolah yang dibangun atas 

kesadaran personal dan sosial. 

c. Model model pembelajaran komprehensif hasil pengembangan pada mata 

pelajaran PAI, secara efektif hasilnya dapat dirasakan semua pihak, baik oleh 

guru sebagai pelaksana pembelajaran, maupun bagi peserta didik dapat 

meningkatnya life skill yang sangat bermanfaat bagi kehidupannya, jika adanya 

kemampuan memenuhi faktor-faktor pendukung, antara lain latar belakang 

pendidikan guru dengan kualifikasi pendidikan minimal S1 pada jurusan yang 

sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkannya, pengalaman mengajar guru, 

kinerja guru, kesiapan belajar dan keterlibatan aktif peserta didik, dan 

penyediaan prasarana/fasilitas belajar dan lingkungan sekolah. Apabila faktor-

faktor tersebut tidak terpenuhi secara baik akan menjadi faktor penghambat 
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dari kelancaran pelaksanaan sebuah pengembangan model pembelajaran. Oleh 

sebab itu dapat dikatakan bahwa keberhasilan sebuah pengembangan model 

pembelajaran terletak pada kemampuan mengeliminir faktor-faktor 

penghambat dan kemampuan memenuhi faktor-faktor pendukung, sehingga 

pembelajaran PAI dapat terlaksana dengan baik.  

C. Rekomendasi 

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian dan pengembangan (R&D), dan 

atas keunggulan yang dimiliki oleh model pembelajaran komprehensif hasil 

pengembangan pada mata pelajaran PAI yang berorientasi pengembangan life 

skills, disampaikan sejumlah rekomendasi sebagai berikut: 

1. Rekomendasi kepada pihak pengguna (guru) 

Agar implementasi model pembelajaran komprehensif hasil 

pengembangan dapat berhasil secara optimal dalam meningkatkan life skills 

peserta didik, untuk guru sebagai pihak pengguna ada beberapa saran yang dapat 

diajukan sebagai rekomendasi, yaitu: 

a. Dalam proses pembelajaran guru harus senantiasa memegang prinsip bahwa 

model pembelajaran komprehensif hasil pengembangan pada mata pelajaran 

PAI adalah model pembelajaran yang lebih mengedepankan pada peningkatan 

life skills peserta didik berdasarkan nilai-nilai yang bersumber dari ajaran 

Islam. Oleh karena itu guru harus memegang teguh prinsip ini, agar tidak 

terjebak oleh kebiasaan selama ini, yaitu lebih menonjolkan aspek untuk 

meningkatkan pengetahuan peserta didik. 

b. Model pembelajaran komprehensif hasil pengembangan pada mata pelajaran 
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PAI ini mudah diterapkan, karena mengandung urutan yang sesuai dengan 

perkembangan kemampuan peserta didik dan sesuai dengan kaidah 

pembelajaran yang selama ini sudah dilaksanakan oleh guru. Namun, 

kemampuan untuk melaksanakan secara optimal, tidak bisa sekaligus dikuasai 

begitu saja, tetapi melalui proses yang terus menerus, serta memperbaiki segala 

kelemahan yang muncul dalam pembelajaran. 

c. Model pembelajaran komprehensif hasil pengembangan pada mata pelajaran 

PAI adalah model pembelajaran untuk meningkatkan life skills peserta didik 

dalam hal kecakapan umum (general life skills), yaitu kecakapan personal dan 

sosial yang tidak terlepas dari pengalaman kehidupan sehari-hari. Oleh sebab 

itu guru perlu mengoptimalkan segala potensi dan pengalaman yang dimiliki 

peserta didik, guru juga harus mampu mengoptimalkan segala sumber belajar 

yang tersedia yang relevan dengan topik materi bahasan, tidak hanya 

tergantung pada salah salah satu sumber belajar, dan juga guru harus mampu 

menjadi model untuk “menularkan” nilai-nilai positif pada peserta didik.  

d. Model pembelajaran ini telah teruji dapat meningkatkan life skills peserta 

didik, oleh sebab itu model ini bisa dijadikan model alternatif bagi guru dalam 

pembelajaran PAI di tingkat SMP. 

Di sisi lain, agar model pembelajaran komprehensif hasil pengembangan 

ini dapat terealisasi dengan baik sesuai tujuan yang diharapkan, maka model ini 

membawa konsekuensi yang menuntut kesungguhan guru dalam membuat 

rancangan pembelajaran, konsistensi dalam pelaksanaan pembelajaran sesuai 
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dengan prosedur yang dibuat, hingga melakukan evaluasi terhadap proses dan 

hasil belajar peserta didik yang mengacu pada peningkatan life skills peserta didik. 

2. Rekomendasi kepada pihak penyelenggara pendidikan 

Bagi instansi terkait yakni Dinas Pendidikan bidang Pendidikan Dasar 

yang membawai dan membina sekolah penyelenggara pendidikan dasar, dan 

Kementerian Agama bidang Pergurais yang memiliki kewenangan dan tanggung 

jawab terhadap pembinaan guru-guru agama dan pelaksanaan pendidikan agama, 

diharapkan memberi dukungan kebijakan melalui desiminasi dengan mengadakan 

pelatihan-pelatihan pengembangan model pembelajaran bagi guru sebagai bentuk 

peningkatan mutu pembelajaran PAI, sehingga guru-guru mempunyai pengalaman 

tentang kemampuan menerapkan berbagai alternatif model pembelajaran, 

termasuk model pembelajaran komprehensif hasil pengembangan ini. 

Bagi Fakultas Tarbiyah atau Fakultas Agama Islam program studi 

Pendidikan Agama Islam (FAI), sebagai Lembaga Pendidikan Tenaga 

Kependidikan (LPTK) yang menyiapkan calon-calon guru PAI perlu 

memperhatikan dan menindaklanjuti dengan melakukan pengkajian dan 

pengembangan yang terus menerus terhadap berbagai model pembelajaran, 

termasuk model pembelajaran komprehensif hasil pengembangan ini. Melalui 

pengembangan kurikulum diharapkan model-model pembelajaran PAI sebagai 

mata kuliah yang berdiri sendiri, tentunya diharapkan dapat menjadi bekal 

pengalaman yang dapat diterapkan ketika mahasiswa melakukan praktik 

pengalaman lapangan (PPL), maupun ketika menjadi guru PAI kelak dikemudian 

hari. 
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3. Rekomendasi kepada peneliti berikutnya 

Penelitian dan pengembangan ini mempunyai keterbatasan, karena itu 

dipandang perlu adanya rekomendasi bagi penelitian lanjutan, yaitu antara lain: 

a. Penelitian dan pengembangan ini dilakukan pada kelas VIII SMP dalam mata 

pelajaran PAI, yang hasilnya menunjukkan adanya peningkatan life skills yang 

dilihat dari proses maupun hasil pembelajaran. Meskipun demikian, efektivitas 

model pembelajaran ini perlu diteliti dan dikembangkan lebih lanjut lagi dalam 

jenjang pendidikan yang berbeda atau mata pelajaran lain. 

b. Penelitian dan pengembangan ini dilakukan di wilayah Kota Magelang yang 

memiliki karakteristik sosial budaya dan daya dukung yang berbeda dengan 

wilayah yang lain. Meskipun penelitian dan pengembangan ini telah mampu 

menghasilkan suatu produk model pembelajaran komprehensif hasil 

pengembangan yang efektif pada mata pelajaran PAI di SMP Kota Magelang, 

bukan berarti secara otomatis bisa digeneralisasikan ke wilayah lain. Oleh 

karena itu, perlu untuk dilakukan penelitian dan pengembangan ulang, demi 

penyempurnaan model sehingga dapat diterapkan di daerah lain. 

c. Penelitian dan pengembangan ini lebih memfokuskan peningkatan life skills 

peserta didik pada aspek general life skill-nya, yang mencakup kecakapan 

personal dan sosial, sedangkan aspek specific life skills tidak dikaji. Oleh 

karena itu perlu dicoba dalam penelitian lanjutan yang memfokuskan pada 

peningkatan life skills dalam aspek specific life skill-nya. 

d. Dengan produk model pembelajaran komprehensif pada mata pelajaran PAI 

yang berorientasi pengembangan life skills, ternyata juga mampu 
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meningkatkan hasil belajar peserta didik. Dengan demikian, model ini dapat 

dijadikan sebagai paradigma diskusi dan penelitian pada masa yang tiada 

habis-habisnya. Oleh sebab itu, sangatlah relevan apabila model pembelajaran 

komprehensif yang berorientasi pengembangan life skills ini perlu diteliti ulang 

dan ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan zaman. 


