
BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari pembahasan hasil temuan penelitian yang telah dilaksanakan, 

dengan judul Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Kelas XII 

pada Lembaga Pendidikan Nonformal Program Kejar Paket C di PKBM Rasio 

Kota Blitar, maka penulis simpulkan sesuai dengan fokus penelitian 

sebagaimana berikut: 

1. Perencanaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Kelas XII pada 

Lembaga Pendidikan Nonformal Program Kejar Paket C di PKBM Rasio 

Kota Blitar 

a. Sebelum melaksanakan proses pembelajaran tutor menyiapkan RPP 

yang bertujuan sebagai acuan dalam mengajar, dimana di dalamnya 

terdapat beberapa unsur antara lain: 

1. Tujuan pembelajaran 

2. Metode pembelajaran 

3. Media pembelajaran 

 



2. Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Kelas XII pada 

Lembaga Pendidikan Nonformal Program Kejar Paket C di PKBM Rasio 

Kota Blitar 

Dalam pelaksanaan pembelajaran, terdapat tiga komponen, yaitu kegoatan awal, 

kegiatan inti, dan penutup. Yang penjelasannya adalah sebagai berikut: 

a. Kegiatan awal diawali dengan salam, berdo’a, mengulas materi pertemuan 

sebelumnya secara sekilas, kemusian tutor menyampaikan apa materi dan 

tujuan dari pelajaran yang akan dipelajari pada hari itu. 

b. Kegiatan inti terdiri dari lima tahapan, yaitu mengamati, menanya, 

eksplorasi, asosiasi, dan komunikasi. 

c. Penutup kegiatan yang dilakukan sebelum menutup pelajaran, yaitu dengan 

mengulas kembali materi yang telah dipelajari dan memberikan kesimpulan. 

Kemudian tutor memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah serta 

menyampaikan apa materi yang dipelajari pada pertemuan berikunya. Lalu 

pembelajaran ditutup dengan berdo’a dan salam. 

3. Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Kelas XII pada Lembaga 

Pendidikan Nonformal Program Kejar Paket C di PKBM Rasio Kota Blitar 

Evaluasi mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di PKBM Rasio ini 

terdiri dari evaluasi harian, Ujian Tengah Semester (UTS), dan Ujian Akhir 

Semester (UAS) atau Ujian Akhir. Dan jika ada warga belajar yang masih kurang 

nilainya, maka akan dilakukan remedial dengan memberikan tugas merangkum. 



B. Saran 

Saran-saran yang diberikan oleh peneliti dalam penelitian tentang 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Kelas XII pada Lembaga Pendidikan 

Nonformal Program Kejar Paket C di PKBM Rasio Kota Blitar antara lain: 

1. Perencanaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

a. Dalam perencanaan, hendaknya tutor juga menentuka pendekatan apa 

yang digunakan dalam membimbing warga belajar. Karena jika tidak, 

tetntunya akan terjadi kendala atau permasalahan yang terjadi, yaitu 

sulitnya mengkondisikan kelasnya. 

2. Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam  

a. Dalam penggunaan metode pembelajaran, hendaknya tutor tidak 

terpaku dan hanya menggunakan metode diskusi dan kelompok saja. 

Namun, tutor seharusnya melakukan variasi dalam pembelajaran. 

Karena dengan latar belakang warga belajar yang dalam satu kelas 

memiliki sifat homogen, ditakutkan akan mengalami kejenuhan jika 

kegiatan pembelajarannya monoton. 

b. Jika metode pembelajarannya menggunakan metode kelompok, 

seharusnya warga belajar dibebaskan untuk memilih tempat dimana 

mereka akan berdiskusi sesama kelompoknya (bisa keluar kelas). Dan 

waktu diskusi dibatasi, sehingga ketika waktu telah habis mereka harus 

kembali ke dalam kelas. Hal ini diharapkan warga belajar dapat 



dengan nyaman melakukan diskusi bersama kelompoknya tanpa 

mengalami kendapa apapun. 

c. Jika paling banyak waktu digunakan untuk kegiatan eksplorasi, 

seharusnya tutor memanfaat waktu dan mengatur sebaik-baiknya. Agar 

kegiatan pembelajaran berjalan lancer. 

3. Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam  

a. Tutor seharusnya melalukan evaluasi tidak hanya pada kemampuan 

pengetahuannya saja. Karena dalam petunjuk teknisnya pelaksanaan 

pembelajaran di program kesetaraan paket C, materi yang diajarkan 

ada tiga komponen yaitu, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. 

 


