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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penyajian dan olahan data diatas dapat disimpulkan 

bahwa : 

1. Faktor-faktor yang menyebabkan siswa mengalami kesulitan belajar pada 

materi mawaris yang di dapatkan melalui wawancara dengan guru 

Pendidikan Agama Islam di SMAN 15 Pekanbaru : 

a) Faktor keadaan siswa (internal dan eksternal)  

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri siswa seperti 

sulitnya siswa mempelajari materi mawaris dan Faktor eksternal 

adalah faktor yang berasal dari luar diri siswa seperti pengaruh dari 

teman dan keluarga. 

b) Perlengkapan belajar di sekolah 

Perlengkapan belajar sekolah juga sangat mendukung keberhasilan di 

dalam proses pembelajaran. Perlemgkapan belajar di SMAN 15 

Pekanbaru kurang lengkap, karena hanya memiliki 1 unit LCD 

proyektor saja. Sementara jumlah kelas ada 11 di sekolah tersebut. 

c) Lingkungan sekolah 

Lingkungan Sekolah Menengah Atas Negeri 15 sangat mendukung. 

Karena berada di tempat yang strategis, tidak berada di tepi jalan raya 

dan tempat keramaian. 

1. Upaya guru Pendidikan Agama Islam dalam mengatasi kesulitan belajar 

siswa pada materi mawaris kelas XII di SMAN 15 Pekanbaru diperoleh 

dari angket dikategorikan “cukup baik”, berasal dari pengolahan data 

gabungan angket positif dan negatif dengan hasil 54,30 % atau berada 

diantara 41-60%. 
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B. Saran 

Setelah penulis melakukan penelitian dengan masalah tersebut maka 

penulis mengemukakan beberapa saran-saran dengan harapan dapat 

memberikan manfaat bagi sekolah tempat penulis melakukan penelitian, 

adapun saran yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi guru khususnya guru Pendidikan Agama Islam hendaknya 

memperhatikan kesulitan-kesulitan yang dialami setiap siswa agar 

tercapainya tujuan proses pembelajaran yang efektif dan efesien. Karena 

materi mawaris ini menurut penulis merupakan salah satu materi yang sulit 

yang terdapat didalam buku cetak Pendidikan Agama Islam. Serta 

memberikan pembelajaran secara optimal kepada siswa agar siswa 

mengikuti pembelajaran dengan baik. 

2. Bagi siswa sebagai umat muslim materi mawaris ini sangat penting di 

pelajari karena akan diterapkan didalam kehidupan sehari-hari. Maka 

perhatikan secara seksama pada saat guru menyampaikan materi tersebut 

agar siswa tidak mengalami kesulitan dalam belajar. 

3. Bagi sekolah hendaknya melengkapi alat-alat atau perlengkapan belajar, 

seperti : LCD proyektor, sehingga siswa mudah menerima materi pelajaran 

yang disampaikan oleh guru Pendidikan Agama Islam. 

 

 

 


