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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data dapat disimpulkan 

bahwa: 

1. Keterampilan guru memberikan penguatan bagi siswa dalam pembelajaran 

pendidikan agama Islam di Sekolah Menengah Atas  Negri 1 Tanah Putih 

Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir adalah “terampil” dengan hasil 

persentase 79,16%. Angka tersebut menunjukkan bahwa Keterampilan Guru 

Memberikan Penguatan Bagi Siswa Dalam Pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam  sudah baik. 

2. Adapun faktor yang mempengaruhi keterampilan guru memberikan 

penguatan bagi siswa dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di 

Sekolah Menengah Atas  Negeri 1 Tanah Putih Tanjung Melawan 

Kabupaten Rokan Hilir., antara lain: 

a) Faktor Latar Belakang Pendidikan Guru  

Latar belakang guru pendidikan agama Islam di sekolah 

menengah atas 1 Tanah Putih Tanjung Melawan ini semuanya sudah S1. 

Ini tentu mempengaruhi keterampilan guru memberikan penguatan bagi 

siswa dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di Sekolah 

Menengah Atas  Negeri 1 Tanah Putih Tanjung Melawan, karena pola 

fikirnya tentu berbeda dengan guru yang D1,D2 dan D3. 
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b) Faktor pengalaman mengajar 

Pengalaman mengajar guru pendidikan agama Islam di Sekolah 

Menengah Atas Negeri 1 Tanah putih Tanjung Melawan ini bisa 

dikatakan berpengalaman karena sudah beberapa tahun mengajar, bahkan 

ada 16 tahun mengajar. 

c) Faktor fasilitas 

Fasilitas di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tanah Putih 

Tanjung Melawan dapat dikatakan sudah memadai walaupun masih ada 

yang beberapa  alat-alat yang tidak ada. 

d) Faktor Lingkungan Sekolah 

Lingkungan sekolah sangat mempengaruhi keterampilan guru 

memberikan penguatan bagi siswa dalam pembelajaran pendidikan 

agama Islam di Sekolah Menengah Atas  Negri 1 Tanah Putih Tanjung 

Melawan Kabupaten Rokan Hilir. Lingkungan sekolah yang baik akan 

sangat berpengaruh terhadap peningkatan kemampuan guru di kelas. 

e) Faktor anak didik 

Anak didik di Sekolah Menengah Atas  Negeri 1 Tanah Putih 

Tanjung Melawan sebagian besar bisa aktif dalam mengikuti 

pembelajaran, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa masih ada beberapa 

siswa yang kurang aktif. Hal ini disebabkan karena masih ada siswa yang 

kurang mengerti dan kurang paham dengan materi yang diajarkan oleh 

guru sehingga siswa tersebut kurang aktif di kelas. 



 
 

 
 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian diatas maka penulis 

memberikan saran-saran sebagai berikut: 

1. Kepada bapak kepala sekolah sebagai tenaga pendidikan hendaknya lebih 

meningkatkan kemampuan yang sudah ada pada guru-guru di sekolah saat 

ini dan sebaiknya lebih meningkatkan peran dan memberikan perhatian 

terhadap kinerja seluruh guru. 

2. Kepada guru atau tenaga pengajar di sekolah lebih meningkatkan dan selalu 

tetap berusaha menerapkan metode-metode pembelajaran yang bervariasi.  

3. Guru hendaknya lebih meningkatkan menggunakan metode-metode 

pembelajaran karena ini dapat digunakan sebagai salah satu alternative pada 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam untuk memahami materi pelajaran. 

Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini tidak terlepas dari 

kelemahan dan kesalahan, oleh karena itu untuk kesempurnaan skripsi ini 

diharapkan saran dan kritik dari pembaca yang sifatnya membangun. 

Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, 

terutama bagi penulis, akhirnya penulis mengucapkan semoga Allah SWT 

memberi Maghfiroh kepada kita semua dan senantiasa membalas perbuatan 

kita yang selalu berusaha dengan ikhlas. Amiin 

 

 


