
 

BAB V 

PENUTUP 

  

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisa data maka penulis dapat mengambil kesimpulan 

bahwa Upaya guru Pendidikan Agama Islam dalam meningkatkan minat belajar 

peserta didik pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas VII di SMP Negeri 

2 Adiluwih meliputi :  

1. Menyampaikan tujuan pembelajaran  

Pada awal-awal tahun pembelajaran atau awal guru mengajar dikelas tersebut 

memberitahukan bahwa tujuan pembelajaran yang disampaikan oleh guru itu penting. 

Peserta didik harus tahu, bahwa lewat tujuan pembelajaran yang disampaikan 

tercantum harapan guru tentang pengetahuan, sikap, atau keterampilan apa yang 

diinginkan oleh guru untuk peserta didik kuasai atau tunjukkan. Memberikan 

informasi bahwa peserta didik akan dapat mengerjakan soal ulangan sebagai bentuk 

evaluasi pembelajaran yang akan dilakukan guru hanya dengan memahami apa tujuan 

pembelajaran sepanjang bab atau topik yang telah dibahas, dan guru tidak akan 

membuat soal ulangan yang melenceng dari tujuan pembelajaran yang telah 

ditetapkan. 
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2. Guru antusias memberikan materi pelajaran 

 Menunjukkan semangat guru mengajar dengan senyum dan wajah yang 

gembira akan memberi kesan positif pada peserta didik. Di sela-sela pembelajaran 

guru membei humor yang tidak mengganggu konsentrasi peserta didik, agar tercipta 

suasana pembelajaran yang lebih menyenangkan. 

3. Menciptakan suasana yang menyenangkan dalam pembelajaran 

 Guru menggunakan berbagai cara dalam membangkitkan semangat, termasuk 

menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar untuk menjadikan pembelajaran 

menarik, menyenangkan dan cocok bagi peserta didik. 

4. Mengusahakan peserta didik turut aktif dalam proses belajar mengajar 

 Guru memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang telah 

diajarkan. 

5. Memberikan tugas sesuai dengan materi yang disampaikan 

 Guru dalam memberikan tugas kepada peserta didik guru beracu kepada 

indikator yang hendak dicapai, sehingga tugas yang diberikan sudah sesuai dengan 

materi yang diajarkan. 
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6. Memberikan hukuman yang mendidik kepada peserta didik. 

 Bentuk hukuman mendidik yang paling sering digunakan guru adalah teguran. 

Teguran yang sesungguhnya merupakan hukuman jika disampaikan secara 

kekeluargaan dan secara halus. Cara ini lebih efektif untuk memperbaiki kesalahan 

peserta didik. 

Faktor penghambat upaya guru Pendidikan Agama Islam dalam meningkatkan 

minat belajar adalah kurangnya guru memberi apresiasi kepada peserta didik, guru 

kurang maksimal dalam melakukan evaluasi, suasana bersaing belum terlihat, guru 

belum mampu menumbuhkan hasrat belajar, guru kurang menggunakan metode 

bervariasi dan guru kurang memanfaatkan media pembelajaran. 

 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil pembahasan dan penarikan kesimpulan di atas, maka penulis 

memberikan sumbangan berupa saran-saran sebagai berikut: 

1. Kepada pihak kepala sekolah dapat memberikan dorongan kepada guru agar 

media pembelajaran yang sudah tersedia di sekolah sedapat mungkin atau 

semaksimal mungkin digunakan untuk proses belajar mengajar dan 

mengontrol cara guru mengadakan kegiatan pembelajaran agar proses 

belajar mengajar baik. 
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2. Guru hendaknya lebih sering memberi apresiasi kepada peserta didik baik 

berupa pujian ataupun hadiah. Dalam melakukan evaluasi sebaiknya pada 

setiap akhir pelajaran, baik berupa test atau pemberian tugas. Selain itu guru 

juga harus menilai hasil pekerjaan peserta didik dan menunjukkan hasilnya 

kepada peserta didik. Guru sebaiknya menciptakan suasana bersaing dalam 

belajar dan menumbuhkan hasrat belajar peserta didik. Serta guru 

seharusnya menggunakan metode bervariasi dan memanfaatkan media 

pembelajaran. 

Alhamdulillahirobbil’alamin dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat 

Allah SWT, dimana atau taufik dan hidayat-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis 

ini, walaupun demikian penulis menyadari tesis ini masih banyak kekurangan hal ini 

disebabkan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh 

sebab itu sangat diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi 

kesempurnaan tesis ini. 

Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan almamater, khususnya 

penulis. Penulis mohon maaf atas segala kekurangan yang ada pada tesis ini, kepada 

Allah SWT, penulis mohon ampun-Nya, aamiin Ya Robbal’Alamin 

 


