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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan penulis pada bagian 

terdahulu, maka dapat diambil kesimpulan bahwa strategi pembelajaran Alquran 

Hadits dalam implementasi Kurikulum 2013 di MAN 2 Model Banjarmasin sudah 

terlaksana dengan baik. strategi pembelajaran Alquran Hadits dalam implementasi 

Kurikulum 2013 di MAN 2 Model Banjarmasin dapat dilihat pada beberapa 

indikasi sebagai berikut. 

1. Dalam Pelaksanaan strategi pembelajaran dalam Implementasi kurikulum 

2013, dapat dikatakan bahwa strategi pembelajaran Al-Quran Hadis telah 

sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Kurikulum 2013 yaitu strategi yang 

melibatkan keaktifan siswa dalam belajar dengan penerapan pendekatan 

saintifik. Kemudian Guru terampil memandu pembelajaran agar siswa telibat 

aktif mengikuti pembelajaran.  

2. Adapun strategi yang pernah digunakan guru Al-Quran Hadis adalah: 

a. Strategi Student Teams Achievement Divisions 

b. Strategi Group To Group 

3. Faktor-faktor yang mendukung strategi pembelajaran Alquran Hadis dalam 

Implementasi Kurikulum 2013 di MAN 2 Model Banjarmasin sebagai 

berikut. 
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a. Faktor guru, guru tersebut sudah memiliki latar belakang yang sesuai 

dengan bidangnya dan sudah menguasai bagaimana menerapkan strategi 

yang melibat siswa aktif dalam menerapkan kurikulum 2013. 

b. Faktor siswa. siswa memilki pemahaman yang baik dalam menyerap 

pembelajaran dan memiliki minat yang baik sehingga semangat dalam 

mengikuti pembelajaran.  

c. Faktor sarana dan prasarana, sarana tersedia sudah sangat baik untuk 

penerapan kurikulum 2013, dan prasarana yang ada juga sudah 

mempermudah kegiatan pembelajaran.  

d. Faktor waktu, waktu yang disediakan sudah sangat cukup untuk 

memggunakan strategi pembelajaran dengan baik. 

4. Faktor-faktor yang menghambat strategi pembelajaran Alquran Hadis dalam 

Implementasi Kurikulum 2013 di MAN 2 Model Banjarmasin sebagai berikut 

e. Kesibukan guru diluar mata pelajaran. 

f. Rendahnya motivasi siswa dalam belajar. 

g. Kurangnya kemampuan siswa dalam membaca Al-Quran. 

h. Faktor kondisi cuaca.  

 

B. Saran-Saran 

Dari pemaparan mengenai strategi pembelajaran implementasi Kurikulum 

2013 di MAN 2 Model Banjarmasin khususnya pada mata pelajaran Al-Quran 

Hadis, maka ada beberapa hal yang dijadikan saran dan masukan, yaitu sebagai 

berikut.. 
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1. Guru sebagai pendidik hendaknya selalu meningkatkan kemampuannya 

dalam menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. 

2. Peserta didik hendaknya selalu semangat dalam menuntut ilmu. Sebab 

dengan ilmu kita dapat menjadi seseorang yang lebih bermakna. 


