
BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penyajian dan analisis data mengenai kreativitas guru 

PAI dalam meningkatkan motivasi dan hasil belajar peserta didik di SDN 49 

Karang Anyar Gedong Tataan diketahui bahwa: 

1. Kreativitas guru PAI di SDN 49 Karang Anyar Gedongtataan dalam 

meningkatkan motivasi dan hasil belajar peserta didik adalah dengan 

melakukan upaya-upaya inovasi dalam hal penggunaan metode dalam 

pembelajaran, pemilihan media pembelajaran yang sesuai dengan materi 

pembelajaran, serta dengan melakukan evaluasi untuk mengukur tingkat 

penguasaan peserta didik terhadap materi yang disampaikan. 

2. Motivasi belajar peserta didik mengalami peningkatan dengan adanya upaya 

yang dilakukan oleh guru PAI seperti memberikan angka yang adil kepada 

peserta didik, pemberian hadiah bagi peserta didik yang memperoleh nilai 

bagus, menciptakan kompetisi dalam belajar sehingga peserta didik akan 

bersaing untuk menjadi lebih baik, memberi ulangan setiap selesai 

pembahasan materi, memberitahukan hasil ulangan yang diperoleh peserta 

didik sehingga siswa akan semakin berusaha memperoleh nilai lebih baik lagi, 

serta memberikan pujian bagi peserta didik yang telah berprestasi. 

3. Hasil belajar peserta didik dengan adanya kreativitas guru PAI mengalami 

peningkatan dinilai berdasarkan hasil belajar pada aspek kognitif, afektif siswa 

dan psikomotor yang terdapat dalam nilai Raport. 



B. Rekomendasi  

Berdasarkan uraian yang tertuang dalam kesimpulan dan implikasi hasil 

penelitian diatas, dapat diajukan beberapa saran antara lain:  

1. Kepada para guru, untuk terus meningkatkan kreativitas dan berinovasi dalam 

pembelajaran dengan cara menentukan metode mengajar yang lebih tepat, 

literatur yang lebih lengkap dan terbaru, penggunaan fasilitas belajar yang 

lebih maksimal dan menyamakan persepsi awal dari siswa dengan lebih tepat.  

2. Kepala sekolah sebagai pemimpin sekolah dalam mencapai tujuan hendaknya 

lebih memperhatikan kebutuhan guru dan siswa dalam proses belajar 

mengajar, seperti kebutuhan akan fasilitas belajar ataupun jaringan kerjasama 

dengan lembaga lain yang dapat meningkatkan kemampuan siswa. Kepala 

sekolah juga dapat menjalin kerjasama dengan bimbingan belajar untuk 

memberikan pelayanan pendidikan yang lebih maksimal dalam menghadapi 

ujian nasional.  

3. Kepala sekolah dan guru juga harus menjalin komunikasi yang lebih baik 

dengan keluarga siswa sehingga keluarga siswa juga dapat memotivasi siswa 

di rumah agar mempersiap diri saat mengikuti ulangan baik ujian semester 

maupun ujian nasional. Sehingga hasil belajar peserta didik lebih memuaskan 

dan maksimal. 

 




