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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Melihat hasil penyajian data dan analisa data yang telah penulis paparkan

pada bab IV maka dapat di ambil kesimpulan sebagaiberikut:

1. aktivitas siswa dalam memanfaatkan perpustakaan sekolah sebagai sumber

belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMPN 1 Pangkalan

Lesung di kategorikan Baik. Hal ini terbukti dari hasil analisis data angket

secara keseluruhan secara kuantitatif diperoleh persentase sebesar 69.77%,

angka ini berada pada rentang 61%-80% yang dikategorikan Baik.

2. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas siswa dalam

memanfaatkan perpustakaan sekolah sebagai sumber belajar mata pelajaran

Pendidikan Agama Islam di SMPN 1 Pangkalan Lesung adalah:

a. Faktor pendukung

1) Pustakawan yang bersikap ramah

2) Kondisi ruangan yang nyaman

3) Buku yang tersusun rapi

b. Faktor penghambat

1) Minimnya waktu siswa untuk membaca di perpustakaan
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B. Saran-saran

Melalui skripsi ini penulis ingin memberikan saran-saran untuk dapat

dipertimbangkan. Saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kepada orang tua disarankan supaya terus-menerus memberikan bimbingan

dan memotivasi anak-anaknya untuk memanfaatkan waktu luang mereka

yaitu mengisi dengan hal-hal yang positif.

2. Kepada dewan pimpinan sekolah disarankan berusaha semaksimal mungkin

untuk menyediakan buku-buku, majalah, cerpen, suratkabar, akses internet

diperpustakaan terutama buku-buku yang berkaitan dengan agama Islam,

karena kita tahu banyak siswa yang cerdas, tetapi rusak moralnya. Maka

dengan disediakannya buku-buku tentang agama Islam diharapkan siswa

dapat membaca dan mengamalkannya didalam kehidupan sehari-hari. Juga

diharapkan memberikan waktu khusus bagi siswa untuk membaca di

perpustakaan. Siswa yang memiliki minat baca yang tinggi akan mudah

mengikuti proses pembelajaran. Dan kemudahan dalam proses pembelajaran

tentu saja akan menciptakan prestasi yang cemerlang.

3. Kepada seluruh guru-guru disarankan agar tidak pernah bosan mendidik

siswa untuk selalu memanfaatkan perpustakaan dengan sebaik mungkin.

Suruhlah mereka tidak hanya sekedar berkunjung tetapi juga membaca buku

disana.  Membaca buku apa saja yang ada, sebab kita tahu perpustakaan

merupakan Gudangnya Ilmu Pengetahuan. Tuntunlah mereka untuk

memperoleh jiwa yang bijaksana melalui jalan membaca. Keluasan dan
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kedalaman ilmu dari pengalaman membaca akan menuntun mereka untuk

hidup lebih baik dan le bih bijaksana.

4. Kepada semua siswa disarankan selalu memanfaatkan perpustakaan dengan

sbaik-baiknya. Sebab disana kita akan menemukan berbagai macam

pengetahuan yang tidak bisa kita dapatkan dari guru-guru kita. Lakukan lah

kegiatan-kegiatan positif apa saja misalnya dengan berdiskusi dengan teman,

dan lain sebagainya.

Penulis telah berusaha maksimal untuk tidak ada kesalahan dalam penelitian

ini, namun penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini tidak lepas dari kelemahan

dan kesalahan, oleh karena itu untuk kebaikan kita bersama dan kesempurnaan

skripsi ini di harapkan saran dan kritik dari pembaca yang bersifat membangun.

Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, terutama

bagi penulis. Akhirnya mengucapkan semoga Allah SWT membalas semua niat dan

perbuatan baik kitadengan yang lebih baik. Aamiin.


