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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan tentang penerapan program kelas unggulan 

dalam meningkatkan keberhasilan pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP 

Negeri 1 Sidoarjo, maka dapat disimpulkan ;  

1. Bahwa program kelas unggulan merupakan salah satu program yang telah 

dilakukan oleh pihak sekolah untuk meningkatkan keberhasilan pembelajaran. 

program ini berupa melaksanakan dan mengembangkan kurikulum sekolah 

dengan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum sesuai tuntutan satuan 

pendidikan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan; melaksanakan 

uji mutu pendidikan sesuai (standar kelulusan) melalui efektivitas 

pembelajaran, ekstrakurikuler, dan pembiasaan dengan pemanfaatan 

lingkungan konstekstual sebagai pusat pembelajaran yang rekreatif, edukatif, 

dan religius; melaksanakan sistem pembinaan profesional dalam rangka 

memelihara, meningkatkan, dan mengembangkan potensi sumber daya 

pendidik; melaksanakan, mengembangkan, dan mengevaluasi berbagai 

kegiatan pembelajaran untuk dapat memacu peningkatan kualitas peserta 

didik menuju kecerdasan apresiasi terhadap seni dan budaya yang islami dan 

temporer; melaksanakan, mengembangkan, dan mengevaluasi semua bentuk 
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pembelajaran yang bermuara pada kemahiran peserta didik terhadap 

membaca, menulis, dan berhitung (calistung) sebagai dasar life skill yang 

dibutuhkan untuk mengikuti jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Sedangkan 

berdasarkan hasil angket, data yang diperoleh setelah dianalisa dengan 

prosentase hasilnya 70,56 %. Hal ini  berarti pelaksanaan program kelas 

unggulan di SMP Negeri 1 Sidoarjo adalah cukup baik. 

2. Bahwa keberhasilan pembelajaran Pendidikan Agama Islam dalam kelas 

unggulan di SMP Negeri 1 Sidoarjo sesuai dengan hasil observasi dan 

interview tergolong baik. Hal ini dapat dilihat dari interaksi edukatif yang 

aktif antara siswa dan guru dalam mengikuti pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam. Sedangkan berdasarkan hasil angket, data yang diperoleh setelah 

dianalisa dengan prosentase hasilnya 63,33 %. Hal ini berarti  keberhasilan 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam dalam kelas unggulan di SMP Negeri 

1 Sidoarjo adalah cukup baik 

3. Bahwa ada penerapan program kelas unggulan dalam meningkatkan 

keberhasilan pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1 

Sidoarjo.  Kesimpulan ini diperoleh dari hasil perhitungan korelasi product 

moment yakni 1,17, jika dikonsultasikan pada tabel interpretasi besarnya 

antara 0,90–1,00. Maka penerapan program kelas unggulan dalam 

meningkatkan keberhasilan pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP 

Negeri 1 Sidoarjo dalam taraf sangat kuat atau tinggi 
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B. Saran 

1 Pelaksanaan program kelas unggulan perlu dipertahankan dan diusahakan 

agar bertambah baik, karena dengan program inilah siswa dalam kategori 

unggul atau diatas rata-rata dapat melaksanakan pembelajaran dengan teman 

yang kualitasnya sama-sama unggul, sehingga dalam pembelajarannya nanti 

akan menimbulkan persaingan positif yang cukup ketat. 

2 Untuk para siswa kelas unggulan agar lebih meningkatkan motivasi belajar 

karena hal ini dapat membantu keberhasilan pelaksanaan program ini. 

 


