
 BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan di atas, dapat peneliti 

simpulkan bahwa : 

1. Peran guru guru Pendidikan Agama Islam dalam meningkatkan mutu 

pembelajaran di SMK Bumi Nusantara Kecamatan Wonosobo Kabupaten 

Tanggamus diimplementasikan dalam bentuk kreatif dan inovatif dalam 

mengajar, mengikuti pelatihan, workshop, seminar dan sebagainya untuk 

menambah wawasan dan pengetahuan guru tentang dunia pendidikan, 

meningkatkan kedisiplinan belajar, melakukan evaluasi terhadap kemampuan 

peserta didik dalam menyerap pelajaran dam menambah jam pelajaran. 

2. Faktor pendukung dalam peningkatan mutu pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam di SMK Bumi Nusantara Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus 

adalah lingkungan sekolah yang berada di area pusat pendidikan, guru yang 

kualifikasi pendidikannya  rata-rata S1 serta gaya kepemimpinan kepala 

sekolah yang demokratis. Faktor penghambatnya adalah siwa yang kurang 

peduli terhadap kegiatan keagamaan yang ada di sekolah, faktor pendidik 

karena tidak semua guru yang ada di lingkungan sekolah mendukung kebijakan 

sekolah selain itu sarana dan prasarana yang kurang memadai misalnya masjid 

yang tidak mampu menampung siswa pada saat kegiatan keagamaan. 
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B. Rekomendasi 

  Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka penulis ingin memberikan saran 

kepada orang-orang yang berkaitan dengan permasalahan tentang peranan guru 

Pendidikan Agama Islam dalam meningkatkan mutu pembelajaran di SMK Bumi 

Nusantara Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus dan pihak yang 

bertanggung jawab besar pada dunia pendidikan : 

1. Bagi Kepala  Sekolah diharapkan lebih meningkatkan proses pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam di SMK Bumi Nusantara Kecamatan Wonosobo 

Kabupaten Tanggamus agar para warga sekolah tidak hanya unggul dalam 

bidang ilmu pengetahuan dan teknologi tetapi para warga sekolah juga unggul 

dalam iman dan takwa dan output yang dihasilkan sekolah lebih berkualitas. 

2. Bagi guru agar membantu kepala sekolah untuk mewujudkan visi dan misi dan 

program sekolah dan pada proses pembelajaran, tingkah laku dan sopan santun 

selalu diterapkan dalam segala hal. 

3. Bagi peserta didik agar benar-benar memperhatikan dan selalu menanamkan 

nilai-nilai agama Islam dalam setiap pola kehidupannya agar pembelajaran  

Pendidikan Agama yang dilakukan sesuai dengan tujuan yang di inginkan. 

 




