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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa keterampilan 

menjelaskan, meliputi: 

1. Keterampilan Merencanakan, yang terdiri dari: Merencanakan isi pesan 

materi dan penerimaan pesan. Keterampilan Menyajikan Penjelasan, 

yang terdiri dari: Kejelasan, penggunaan contoh dan ilustrasi, pemberian 

tekanan dan pemberian balikan. 

2. Faktor Pendukung guru dalam menerapkan keterampilan menjelaskan 

pada pembelajaran Akidah Akhlak yaitu peserta didik perhatian kepada 

pelajaran, adanya buku untuk dibaca (LKS), siswa tidak bertanya yang 

tidak ada kaitannya dengan pelajaran, kondisi peserta didik yang stabil, 

sarana dan prasarana yang mendukung, serta lingkungan yang aman dan 

harmonis. 

Sedangkan Faktor penghambatnya adalah kurangnya waktu dalam 

pembelajaran, Kebersihan kelas kurang dijaga pada saat pelajaran 

Akidah akhlak berlangsung, Kurangnya pemahaman guru terhadap mata 

pelajaran Akidah Akhlak dalam menyampaikan materi, fasilitas sekolah 

yang kurang memadai, dan kurang disiplinnya peraturan di dalam 

sekolah, serta kurangnya semangat yang ada dalam diri peserta didik 

ketika belajar. Hal inilah yang menjadi pendukung dan penghambat 

dalam menerapkan keterampilan menjelaskan.
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3. Usaha guru untuk menguasai keterampilan menjelaskan 

Keterampilan menjelaskan merupakan suatu aspek penting yang 

harus dimiliki oleh seorang guru karena sebagian besar pembelajaran 

menuntut guru untuk memberikan penjelasan. Agar dapat menguasai 

keterampilan menjelaskan, guru Akidah Akhlak yang mengajar di kelas 

X jurusan ilmu-ilmu keagamaan Madrasah Aliyah Negeri 2 Barito 

Kuala menyiapkan segala sesuatu yang akan dijelaskan untuk kemudian 

disajikan dalam suatu penjelasan yang beruntun dan sistematis dan 

menarik bagi peserta didik. Selain itu, guru juga merencanakan isi pesan 

dari materi pembelajaran, guru menyusun apa saja yang akan 

disampaikan kepada peserta didik yang dapat menggali kemampuan-

kemampuannya, seperti kemampuan daya berpikir, bahasa, 

keterampilan dan lain sebagainya dari materi yang akan disampaikan 

tersebut. 

B. Saran- saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, ada beberapa hal yang disarankan oleh 

peneliti, diantaranya: 

1. Bagi guru Akidah Akhlak Madrasah Aliyah Negeri 2 Barito Kuala agar 

selalu senantiasa memberikan contoh dan menjelaskan materi 

pembelajaran dengan baik agar peserta didik dapat dengan mudah 

memahami apa yang dijelaskan dalam mengajar terutama keterampilan 

menjelaskan pada pembelajaran Akidah Akhlak. 
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2. Bagi guru agar selalu bersikap baik dan dapat memahami keterampilan 

menjelaskan pada pembelajaran Akidah Akhlak dengan baik sesuai 

dengan materi Akidah Akhlak yang dijelaskan. 

3. Berdasarkan hasil penelitian di atas, peneliti memberikan saran kepada 

siswa kelas X jurusan ilmu-ilmu keagamaan agar selalu mengikuti dan 

memperhatikan penjelasan dari guru pada saat pembelajaran Akidah 

Akhlak untuk lebih semangat dalam belajar dan bersikap sopan kepada 

guru. 

4. Untuk para siswa diharapkan agar selalu bersemangat dan aktif dalam 

pembelajaran Akidah Akhlak. 

5. Bagi peneliti yang akan datang penelitian ini masih jauh dari sempurna 

namun disisi lain penulis meyakini bahwa skripsi ini juga dapat 

memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya. Oleh sebab itu 

bagi peneliti yang akan datang hendaknya menyempurnakan skripsi 

yang telah ada ini. 


