
 

 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan judul “Peran Guru dalam 

Mengatasi Kesulitan Belajar Peserta Didik pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama 

Islam di SD Negeri 1 Jaya Bakti”. Berdasarkan data yang sudah diperoleh dari 

observasi, wawancara dan dokumentasi dapat disimpulkan sebagai berikut: 

5.1.1 Bentuk Kesulitan Belajar Peserta Didik pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama 

Islam (PAI) Kelas IV di SD Negeri 1 Jaya Bakti terdapat empat bentuk yaitu 

kurangnya motivasi belajar, lambat dalam belajar, tidak mampu dalam belajar, 

kebiasaan belajar yang salah. 

5.1.2 Penyebab Kesulitan Belajar Peserta Didik pada Mata Pelajaran Pendidikan 

Agama Islam (PAI) Kelas IV di SD Negeri 1 Jaya Bakti terdapat dua faktor 

yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Penyebab kesulitan belajar pada faktor 

internal yaitu sebagian peserta didik kelas IV pemahamannya masih kurang 

terhadap materi, minat belajar peserta didik yang kurang kemungkinan 

pembelajaran yang dihadapi oleh peserta didik tidak sesuai dengan 

kecakapannya, sehingga nantinya akan menimbulkan kesulitan belajar pada 

peserta didik tersebut, kurang dapat memanfaatkan waktu untuk belajar, dan 

kebiasaan belajar yang salah. Penyebab kesulitan belajar peserta didik pada 

faktor ekternal peserta didik, yaitu mengajar guru kurang menggunakan metode 

pembelajaran yang tepat, kurang perhatian orang tua, media massa kemajuan 

teknologi sekarang ini telah mengalami perubahan besar dalam kehidupan ini 

televisi, HP atau media massa lainnya yang telah banyak memberikan dampak 
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negatif pada peserta didik terutama dalam pembentukan karakter peserta didik 

dan pergaulan peserta didik dengan lingkunganya. 

5.1.3 Peran Guru dalam Mengatasi Kesulitan Belajar Peserta Didik pada Mata 

Pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) Kelas IV di SD Negeri 1 Jaya Bakti 

yaitu menjadi fasilitator untuk peserta didik, menjadi teladan yang baik 

seseorang guru dituntut untuk dapat menjadi teladan yang baik bagi peserta 

didiknya agar peserta didiknya dapat mencontoh gurunya sehingga peserta didik 

dapat menjadi teladan yang baik seperti gurunya, pembelajaran yang 

menyenangkan dan memberikan motivasi kepada peserta didik  

5.2 Saran 

Dari hasil penelitian yang diperoleh, maka penulis memberikan saran atau berupa 

masukan yang dapat berguna bagi SD Negeri 1 Jaya Bakti terutama pihak-pihak yang 

bersangkutan mengenai Peran Guru dalam Mengatasi Kesulitan Belajar Peserta Didik 

pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di SD Negeri 1 Jaya Bakti: 

5.2.1 Kepala Sekolah  

5.2.1.1 Dalam usaha untuk meningkatkan kualitas pengetahuan peserta didik, 

kepala sekolah perlu melengkapi fasilitas belajar. 

5.2.2 Bagi Guru 

5.2.2.1 Semakin meminialisir kesulitan belajar yang dialami peserta didik dan 

hambatan yang ditemui baik dari segi peserta didiknya maupun gurunya 

5.2.2.2 Hendaknya guru selalu memberikan motivasi dan bimbingan kepada 

peserta didik yang masih belum lancar dan benar dalam membaca Al-
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Quran dan memantau kegiatan mengaji peserta didik dengan mencatat di 

kartu prestasi, agar tidak lupa dan mudah untuk dipantau. 

5.2.3 Bagi Peserta Didik 

5.2.3.1 Setiap pembelajaran diusahakan peserta didik memperhatikan materi yang 

disampaikan oleh guru dengan sungguh-sungguh terutama pada 

pembelajaran PAI akan membawa manfaat baik di dunia maupun diakhirat 

5.2.3.2 Jangan menyianyiakan waktu dengan hal-hal yang tidak berguna, 

manfaatkan waktu sebaik mungkin untuk belajar baik itu pendidikan 

agama islam maupun penidikan umum serta meningkatkan bakat dan 

prestasi yang dimiliki peserta didik 

5.2.4 Bagi Orang Tua 

5.2.4.1 Selalu menjalani kerjasama yang baik dengan guru dan masyarakat dalam 

rangka mencapai tujuan pendidikan dengan saling  memperhatikan serta 

saling memberi dan menerima masukan mengenai informasi yang 

berkenaan dengan masalah pendidikan. Agar dapat meningkatkan mutu 

dan kualitas pendidikan bagi putra-putrinya. 

 

 

 

 

 

 

 

 


