
BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pada pembahasan bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan 

bahwa peran guru Pendidikan Agama Islam dalam meningkatkan motivasi belajar 

peserta didik di SMP Negeri 1 Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus sudah 

sesuai dengan apa yang tertuang dalam petunjuk untuk membangkitkan dan 

meningkatkan motivasi belajar peserta didik yaitu :  

1. Memperjelas tujuan yang ingin dicapai telah disampaikan tujuannya peserta 

didik memahami apa tujuan pembelajaran kegiatan belajar mengajar.  

2. Membangkitkan minat siswa dilakukan dengan cara menghubungkan bahan 

pelajaran dengan kehidupan sehari-hari dan menerapkan metode yang sesuai 

dengan materi yang disampaikan.  

3. Guru menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dengan bersikap 

tanggap dan menanggulangi terhadap gangguan dalam pembelajaran, dan 

membagi perhatian secara adil. 

4. Memberikan pujian yang wajar terhadap setiap keberhasilan siswa dengan 

memberikan hadiah tertulis berupa nilai yang bagus atau hadiah tidak tertulis 

berupa pujian. 

5. Penilaian selalu diberikan pada setiap hasil pekerjaan peserta didik. 

6. Memberikan komentar terhadap hasil pekerjaan peserta didik tujuannya 

peserta didik akan merasa dihargai dengan apa yang telah mereka kerjakan. 

7. Persaingan dan kerjasama diciptakan melalui kelompok diskusi. 



 172 

Adapun faktor penyebab lemahnya motivasi belajar peserta didik di SMP 

Negeri 1 Kota Agung Barat yaitu kurangnya pemberian hadiah, kurangnya 

persaingan, kurangnya pemberian tugas yang menantang, dan kurang optimalnya 

pemberian pujian. 

 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil pembahasan dan penarikan kesimpulan di atas, maka 

penulis ingin memberikan sumbangan pemikiran berupa saran-saran sebagai 

berikut: 

1. Kepada Kepala SMP Negeri 1 Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus agar 

membimbing dan mengarahkan kepada para guru khususnya guru Pendidikan 

Agama Islam dalam peningkatan peran guru sebagai motivator, sehingga guru 

yang ada akan menjalankan perannya secara kontinyu dan berkesinambungan. 

2. Kepada guru Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1 Kota Agung Barat 

Kabupaten Tanggamus supaya meningkatkan kompetensi peadagogik yang 

dimilikinya, sehingga dengan kompetensi tersebut berdampak terhadap 

peningkatan kompetensi guru dalam menjalankan perannya sebagai motivator 

lebih baik lagi. 




