
87 

BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berikut ini kami sajikan kesimpulan dari hasil pembahasan temuan-

temuan dari hasil penelitian, sebagai berikut: 

1. Motivasi belajar siswa kelas VIII di SMP Negeri 1 Semen Kediri 

masih kurang yaitu terbukti dengan masih banyak siswa yang tidak 

memperhatikan pelajaran, tidak mengumpulkan tugas dan bolos pada 

saat jam pelajaran. 

2. Upaya Guru Pendidikan Agama Islam dalam menumbuhkan motivasi 

belajar siswa kelas VIII di SMP Negeri 1 Semen Kediri 

a. Melakukan Pembelajaran di Mushola 

b. Menggunakan Media Pembelajaran yang Menarik  

c. Memberikan nasehat dan mengaitkan materi dengan kenyataan 

atau pengalaman siswa  

d. Membuat Program Khusus atau Kegiatan Khusus di rumah dan di 

sekolah  

3. Faktor pendukung dan penghambat guru Pendidikan Agama Islam 

dalam menumbuhkan motivasi belajar siswa kelas VIII di SMP Negeri 

1 Semen adalah: 

a. Faktor pendukung  
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1) Adanya fasilitas yang memadai seperi mushola untuk proses 

pembelajaran, LCD dan buku pegangan berupa buku paket dan 

LKS.  

2) Adanya dukungan dari pihak sekolah yaitu berupa memberikan 

kebebasan bagi guru untuk meningkatkan motivasi belajar 

siswa. 

b. Faktor penghambat 

1) Latar belakang keluarga yang berbeda, kebanyakan dari 

pegunungan dan berasal dari keluarga yang pemahaman 

agamanya masih kurang, orang tua siswa yang bekerja di luar 

negeri, perceraian orang tua. 

2) Kurangnya kesadaran dari diri siswa sendiri untuk belajar 

Pendidikan Agama Islam  

 

B. Saran-saran 

1. Bagi guru Pendidikan Agama Islam 

 Untuk guru Pendidikan Agama Islam agar lebih meningkatkan 

kreatifitas dan inovasi-inovasi dalam pembelajaran, sehingga anak mulai 

menyukai pelajaran Agama Islam sehingga anak lebih bisa mengamalkan 

materi yang ada. Guru juga diharapkan mampu memahami masalah-

masalah yang dihadapi siswa-siswi mereka di dalam kelas dan di luar 

kelas sehingga dengan mudah bisa mencari solusi dari masalah-masalah 

anak didiknya.  
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2. Bagi Sekolah  

Untuk sekolah SMP Negeri 1 Semen Kediri diharapkan 

mengadakan jam-jam tambahan di luar jam sekolah untuk lebih 

meningkatkan motivasi agama Islam siswa seperti diadakan ekstra 

kurikuler praktek-praktek ibadah, dan mempertimbangkan upaya-upaya 

yang dilakukan guru Pendidikan Agama Islam karena dapat 

menumbuhkan motivasi belajar siswa. 

3. Bagi siswa-siswi SMP Negeri 1 Semen Kediri 

 Untuk siswa di SMP Negeri 1 Semen Kediri hendaknya lebih 

menyukai atau menumbuhkan motivasi belajar agama Islam dalam dirinya 

dengan mengikuti semua kegiatan yang dilakukan oleh guru, lebih fokus 

lagi dalam belajar agama Islam karena bekal agama itu  sangat penting 

untuk kehidupan yang akan datang. 

 


