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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari pembahasan di atas, dan sebagai jawaban dari permasalahan 

yang penulis paparkan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Implementasi KTSP dalam pembelajaran PAI di MI NU Miftahut Tholibin 

Mejobo Kudus secara umum dapat dikatakan berjalan dengan baik, hal ini 

dapat dilihat dari desain instruksional pembelajaran PAI, pendekatan dan 

metode pembelajaran PAI, efektifnya sistem evaluasi/penilaian PAI, yaitu  

penilaian yang dilakukan dengan melibatkan aspek kognitif, afektif dan 

psikomotoriknya. Indikator keberhasilan implementasi KTSP pada 

pembelajaran PAI juga dapat dilihat dari keadaan sekolah yang memiliki 

sarana dan prasarana yang memadai, kompetensi guru yang cukup baik, 

dan strategi yang digunakan dalam pembelajaran PAI.  

2. Hambatan dalam implementasi KTSP pada pembelajaran PAI di MI NU 

Miftahut Tholibin Mejobo Kudus adalah minimnya fasilitas pembelajaran 

PAI di MI NU Miftahut Tholibin Mejobo Kudus  

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini ada beberapa saran yang perlu penulis 

kemukakan: 

1. Bagi MI NU Miftahut Tholibin Mejobo Kudus 

a. Agar implementasi KTSP dalam pembelajaran PAI dapat berlangsung 

dengan baik, maka perlu adanya kerjasama yang harmonis antara 

Kepala Madrasah, Komite Madrasah, orang tua dan masyarakat.  

b. Supaya implementasi KTSP dalam pembelajaran PAI dapat berjalan 

efektif dan efisien, maka perlu melengkapi sarana dan prasarana 

pembelajaran. 
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2. Bagi guru PAI 

1. Guru PAI diharapkan mampu merencanakan, menyusun, dan 

mengembangkan kurikulum KTSP dengan menyesuaikan pada 

karakteristik madrasah dan siswa. 

2. Guru PAI perlu meningkatkan kompetensi profesional agar proses 

pembelajaran menjadi efektif dan efisien, serta hasil belajar siswa akan 

maksimal. 

3. Bagi lembaga-lembaga pendidikan 

Bagi lembaga pendidikan dan orang-orang yang peduli terhadap 

pendidikan untuk terus berusaha meningkatkan kualitas pendidikan 

dengan mengedepankan kompetensi siswa. 

 
C. Penutup 

Alhamdulillah, peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik 

tanpa ada halangan yang berat. Peneliti berharap skripsi ini dapat bermanfaat 

bagi peneliti sendiri maupun pembaca pada umumnya.  

Peneliti sadar bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat 

kekurangan. Untuk itu, kritik dan saran sangat peneliti harapkan demi 

perbaikan skripsi ini.  

 
 


