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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang analisis faktor-faktor

penyebab rendahnya motivasi belajar siswa pada mata pelajaran PAI SMPN I di

Kecamatan Kabawo Kab Muna, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor kesiapan belajar siswa seperti tidak bisa memahami proses belajar

mata pelajaran pendidikan agama Islam, serta kurangnya minat dalam

mengikuti pelajaran sehingga tidak suka dengan pembelajaran pendidikan

agama Islam kelas IX masih dibawah standar dari ketuntasan yang

ditentukan

2. Faktor dari guru, seperti metode mengajar guru yang kurang bervariasi.

Kemudaian cara guru dalam menjelaskan terlalu cepat sehingga siswa sulit

memahami, sehingga sikap yang seharusnya ditunjukkan peserta didik dlam

proses belajar PAI hendaknya memperhatikan, namun yang terjadi peserta

didik sebagaian besar lebih sibuk denag aktivitasnya sendiri dan teman-

temannya. Sedangkan faktor motivasi ekstrinsik berupa kemampuan guru

dimana guru hendaknya dapat memotivasi peserta didiknya agar dapat

mencapai hasil belajar yang optimal.

3. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik

dengan menyesuaikan pelaksnaan pembelajaran dan sesuai dengan

kebutuhan peserta didik dengan kondisi peserta didik dan sarana yang ada,

dan memberikan tugas kepada peserta didik.. Upaya yang dilakukan oleh
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guru belum optimal, hal ini dapat dilihat dari nilai ulangan yang rata-rata

kurang nilai yang ditentukan dibwah nilai standar ketuntasan minimal.

B. SARAN-SARAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka berikut akan dipaparkan

pemikiran sebagai masukan bagi Guru PAI dalam upaya peningkatan profesionalme,

yaitu:

1. Hendaknya siswa harus memiliki usaha dalam mencari bahan

pembelajaran PAI dan bertanya kepada guru jika ada materi yang dirasa

sulit untuk dipahami jangan hanya menerima apa yang dijelaskan oleh

guru saja.

2. Seharusnya setiap siswa memiliki kesadaran untuk menjadi pribadi yang

lebih baik, dan memilki keinginan untuk menjadi seorang pelajar yang

cerdas dan berguna untuk masa depan.

3. Hendaknya dalam proses pembelajaranGuru Pendidikan Agama Islam

harus banyak memberikan motivasi dan perhatian kepada yang lebih

kepada setiap siswa.

C. Rekomendasi

Berdasarkan hasil temuan dan kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya

maka implikasi dari penelitian ini adalah:

1. Berbagai bentuk program kegiatan motivasi belajar siswa yang telah

dikembangkan oleh guru Pendidikan Agama Islam pada SMPN I di Kecamatan

Kabawo Kab. Muna hendaknya, siswa harus memiliki usaha dalam mencari
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bahan pembelajaran mata pelajaran pendidikan agama Islam, dan bertanya

kepada guru jika ada materi yang dirasa sulit untuk dipahami jangan hanya

menerima apa yang dijelaskan oleh guru, bahkan kalau perlu ditingkatkan

dengan berbagai kreativitas yang mampu menunjang proses motivasi belajar

bagi peserta didik. Evaluasi perlu dilakukan guna mendapatkan masukan

tentang berbagai bentuk kegiatan pembinaan motivasi belajar yang bisa

dikembangkan termasuk program konkrit yang berkaitan dengan metode,

materi dan evaluasi sebagai penunjang nilai rapor.

2. Upaya maksimal yang telah dilakukan oleh guru Pendidikan Agama Islam

seharusnya setiap siswa memiliki kesadaran untuk menjadi pribadi yang lebih

baik, dan memiliki keinginan untuk menjadi seorang pelajar yang cerdas dan

berguna untuk masa depan. Hendaknya dalam proses pembelajaran pendidikan

agama Islam guru harus banyak memberikan perhatian dalam pembinaan

motivasi belajar peserta didik juga perlu inovasi dengan semakin menggali

potensi-potensi sumber daya pendidikan yang tersedia guna pembinaan yang

berkelanjutan.

3. Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan cara belajar agar lebih

ditingkatkan profesionalme guru mata pelajaran PAI Lebih

meningkat.Dukungan orang tua dalam setiap kegiatan pembinaan motivasi

belajar peserta didik hendaklah sejalan dengan program pembinaan yang

dilakukan oleh guru di sekolah.
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