
BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan 
 

Berdasarkan hasil penyajian dan analisis data mengenai implementasi 

kompetensi profesional guru PAI dan media pembelajaran dalam meningkatkan 

motivasi belajar peserta didik di SMPN 3 Bandar Lampung diketahui bahwa: 

1. Kompetensi profesional guru Pendidikan Agama Islam di SMPN 3 Bandar 

Lampung sudah mengerti dan dapat menerapkan landasan kependidikan, 

mampu menyusun program pembelajaran, mengerti dan dapat menerapkan 

metode pembelajaran bervariasi, mampu mengembangkan dan menggunakan 

alat, media, dan sumber belajar yang relevan, mampu mengoraganisasikan dan 

melaksanakan program pembelajaran, serta mampu melaksanakan evaluasi 

pembelajaran. 

2. Penggunaan media pembelajaran untuk meningkatkan motivasi belajar peserta 

didik telah dilakukan dengan memanfaatkan media audio visual sebagai media 

pembelajaran. 

3. Motivasi belajar peserta didik mengalami peningkatan dengan indikator; 

adanya hasrat dan keinginan berhasil, adanya dorongan dan kebutuhan dalam 

belajar, adanya harapan dan cita-cita di masa yang akan datang, adanya 

penghargaan dalam belajar, adanya kegiatan yang menarik dalam belajar, 

adanya lingkungan belajar yang kondusif sehingga memungkinkan seorang 

siswa dapat belajar dengan baik.  

 



B. Saran  

1. Bagi institusi SMPN 3 Bandar Lampung  

Hendaknya dapat memanfaatkan hasil penelitian ini untuk lebih 

memperhatikan tentang keadaan saran dan prasarana pembelajaran yang ada. 

Sehingga meningkatkan kualitas kegiatan belajar mengajar Dan lebih 

memperhatikan tentang penggunaan media pembelajaran dalam kegiatan 

belajar mengajar. Agar dapat memotivasi siswa untuk lebih bersemangat 

dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. 

 

2. Bagi guru  

a. Penggunaan media pembelajran yang sesuai dengan materi 

pembelajaran adalah upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan 

motivasi siswa. Sebagai seorang panutan bagi para siswa, guru 

hendaknya bisa memberikan motivasi lebih kepada siswa sehingga 

proses pembelajaran bisa tercapai secara maksimal dan para siswa 

mempunyai semangat belajar yang tinggi.  

b. Guru Pendidikan Agama Islam diharapkan untuk lebih rajin dalam 

mempelajari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

meningkatkan kualitas diri dengan terus belajar sebelum memberikan 

materi dikelas, seorang guru hendaknya memahami secara baik seluk 

beluk dunia pendidikan dan permasalahan-permasalahan yang sedang 

dihadapi dunia pendidikan di Indonesia saat ini. 

 

 



3. Kepada siswa  

Kepada para siswa hendaknya lebih meningkatkan semangat belajar, 

khususnya tentang pendidikan agama Islam. Hal ini untuk mempertahankan 

nilai-nilai akhlak dan moral yang sudah ada pada diri siswa. Apabila pada 

saat ini perkembangan perilaku atau akhlak siswa bisa dipacu dengan baik, 

maka perkembangan akhlak di masa yang akan datang bisa dipertahankan. 

 




