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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data hasil penelitian, maka terjawab secara spesifik 

tentang keterampilan guru dalam mengadakan variasi mengajar.Pada aspek gaya 

atau cara mengajar dikategorikan baik dengan persentasenya sebesar 83,97%, 

selanjutnya pada pelaksanaan aspek keterampilan variasi dalam penggunaan 

media dan alat pembelajaran persentasenya sebesar 11,90% dikategorikan tidak 

baik. Kemudian pada aspek keterampilan variasi pola interaksi dan kegiatan 

siswa, telah mencapai kategori baik dengan persentase sebesar 86,11%. 

Dari hasil penelitian tentang keterampilan mengadakan variasi mengajar 

guru bidang studi pendidikan agama Islam dalam meningkatkan aktivitas belajar 

siswa di MTs Masmur pekanbaru berada pada kategori cukupdengan nilai 

persentasenya adalah  65,06% berada pada rentang nilai 56%-75%.   

Analisa terhadap kesimpulan bahwa faktor pendukung keterampilan 

mengadakan variasi mengajar oleh guru bidang studi pendidikan agama Islam 

adalah: (1) kayanya pengalaman yang dibuktikan dengan keikutsertaan guru 

dalam kegiatan pendidikan; (2) mengikuti pelatihan atau pertemuan ilmiah yang 

diadakan oleh Kementerian Agama baik pada tingkat kota Pekanbaru maupun 

tingkat Provinsi Riau, dan juga Kementerian Pendidikan baik pada tingkat Kota 

Pekanbaru, maupun Kementerian Pendidikan di tingkat Provinsi Riau; (3) 

pembentukan kelompok guru tingkat sekolah;(4) mengikutsertakan guru dalam 

kelompok Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) bidang studi Pendidikan 
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Agama Islam Kota Pekanbaru;(5) pelaksanaan supervisi yang di lakukan oleh 

kepala sekolah dan pengawas dari Kementerian Agama Kota Pekanbaru;(6) dan 

mendatangkan tutor yang memiliki sertifikat keahlian. Sedangkan faktor 

penghambat dalam pelaksanaan keterampilan mengadakan variasi mengajar oleh 

guru adalah: (1)katidaktersediaan media dan alat pembelajaran oleh pihak 

sekolah; (2) kurangnya keterampilan guru dalam menciptakan alat peraga; 

(3)kurangnya keterampilan guru dalam menggunakan media khususnya laptop, 

dan segala sistem perangkat lunaknya (soft ware) yang dapat mendukung proses 

penyampaian informasi; dan (4) kurang kondusifnya lingkungan tempat bekerja, 

diantaranya tidak adanya program reward dan punishment. 

B. Saran-saran 

Sebagai langkah tindak lanjut dari penelitian ini, maka dapat dikemukakan 

beberapa saran kepada pihak-pihak yang terkait di MTs Masmur Pekanbaru guna 

peningkatan kualitas pembelajaran. Adapun saran-saran dari peneliti sebagai 

berikut: 

1. Kepada kepala sekolah selaku orang yang diberikan wewenang secara 

lansung agar dapat melakukan evaluasi untuk mengukur tingkat 

profesionalisme gurunya dalam mengajar, sehingga nantinya dapat 

dirumuskan suatu program peningkatan kinerja dan keterampilan guru 

dalam mengajar, misalnya melalui pelatihan dan kursus singkat terutama 

masalah penggunaan media dan alat pembelajaran. 
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2. Kepada pihak Yayasan Masmur dan Manajemen Sekolah hendaknya terus 

meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam hal sarana prasana pembelajaran 

sehingga  terwujudnya visi dan misi Yayasan serta visi dan misi Sekolah.  

3. Sebagai seorang fasilitator dan komunikator, guru harus memiliki 

keterampilan mengadakan variasi mengajar, dan terampil dalam 

berkomunikasi. Dalam era modern sekarang, materi pembelajaran sebagai 

pesan akan lebih efektif, mudah dicernasecara menyeluruh dan mendalam, 

dan menarik bagi siswa jika disampaikan melalui media dan alat 

bantu/peraga. Untuk itu para guru hendaknya terus meningkat kemampuan 

profesionalismenya secara mandiri terutama dalam penguasaan media dan 

alat hasil kemajuan teknologi mutakhir.  

 

 

 

 

 

 

 


