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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan rumusan masalah maka dapat disimpulkan bahwa upaya guru 

dalam meningkatkan hasil belajar mata pelajaran PAI di SMPN 12 Bandar Lampung 

adalah dengan memberikan motivasi belajar dengan tujuan agar peserta didik aktif 

mengikuti pelajaran di kelas dan mengulang kembali materi yang telah disampaikan 

oleh guru, menciptakan suasana belajar yang tenang dan kondusif diantaranya dengan 

menggunakan metode yang bervariasi, memberikan tugas mandiri dan kelompok 

serta mengevaluasi kemampuan peserta didik dan memberikan penilaian terhadap 

hasil belajar peserta didik. 

 

B. Saran  

Dalam penelitian pendidikan ini, penulis ingin memberikan beberapa saran 

kepada sekolah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sekolah khususnya 

peningkatan dalam proses kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan oleh guru dan 

siswa. Adapun saran yang diajukan penulis adalah sebagai berikut: 

1. Bagi kepala sekolah setelah penelitian ini dilakukan, diharapkan pengawasan 

terhadap guru lebih ditingkatkan, pembinaan terhadap peserta didik lebih 

dimaksimalkan, karena tanpa adanya pengawasan yang intens tiddak menutup 
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kemungkinan upaya guru dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik akan 

menurun. 

2. Bagi guru PAI diharapkan meningkatkan kompetensi dan profesionalitas dalam 

proses pembelajaran sehingga hasil pembelajaran peserta didik akan lebih 

maksimal. 

3. Bagi orang tua agar meningkatkan intensitas bimbingan belajar kepada anaknya 

dan mengawasi pergaulan anak agar anak memiliki waktu yang cukup untuk 

belajar di rumah. 

 

C. Penutup 

Dengan mengucapkan rasa syukur Alhamdulillah karena berkat rahmat, 

karunia, hidayah  dan inayah-Nya jualah sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini, walaupun banyak kendala yang terjadi dalam proses penyusunannya, 

namun skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. 

Dalam penyusunan skripsi ini penulis sangatlah menyadari banyak 

kekurangan dan kesalahan, dengan demikian tentunya masih jauh dengan apa yang 

diharapkan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan dan kurangnya kemampuan pada 

penulis, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan koreksinya kepada semua 

pihak demi mengembangkan wawasan berfikir penulis. 

Pada akhirnya penulis mengharapkan kiranya tulisan ini dapat memberikan 

manfaat dan sumbangan pemikiran kepada para pembaca umumnya dan bagi penulis 

khususnya. Amiin…. 


