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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan pembahasan dan uraian yang telah penulis paparkan di atas,

maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Aktivitas Belajar Murid Dalam Mengikuti pembelajaran Pendidikan

Agama Islam di SDN 002 Kepenuhan  Desa Rantau Binuang Sakti

Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu hasilnya cukup baik,

terlihat dari observasi yang penulis lakukan  terhadap aktivitas Belajar

murid dalam mengikuti pembelajaran Pendidikan Agama Islam, maka

dapat diketahui rekaputulasi hasil observasi dimana telah didapati

Alternatif jawaban “Ya” berjumlah 740 kali ( 51% ) “cukup baik” angka

persentase ini berda pada rentang nilai 41% - 60%.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas belajar murid dalam

mengikuti pembelajaran pendidikan agama islam di Sekolah Dasar 002

kepenuhan adalah:

a. Keberanian murid yang masih rendah dalam melaksanakan

aktivitas pembelajaran Pendidikan Agama Islam

b. Motivasi belajar murid yang masih rendah dalam melaksanakan

aktivitas pembelajaran Pendidikan Agama Islam

c. Kemampuan murid membaca al-Qur’an yang masih  rendah

dalam materi Pelajaran Pendidikan Agama Islam
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d. Metode yang digunakan oleh  guru yang kurang bervariasi, atau

menoton.

e. Cara guru menyampaikan materi kurang menarik perhatian

murid dalam proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam

f. Suasana kelas yang kurang kondusif.Kurangnya perhatian dan

bimbingan orang tua dalam proses pembelajaran Murid dirumah.

B. Saran-saran

Setelah memperhatikan hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa

aktivitas belajar murid dalam mengikuti pembelajaran pendidikan agama islam

di SDN 002 kepenuhan Desa Rantau Binuang Sakti Kecamatan Kepenuhan

Kabupaten Rokan hulu cukup baik, untuk itu penulis menyarankan:

a. Kepada guru  Pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas V dan VI

khususnya,  agar dapat mengunakan metode yang bervariasi

b. Hendaknya dalam menyampaikan materi lebih kereatif, sehingga

menarik antusias murid dalam mengikuti proses pembelajaran

c. Hendaknya guru mampu menciptakan suasana belajar yang

kondusif

d. Guru pendidkan Agama Islam lebih intensif dalam membimbing

murid dalam membaca Al-Qur’an

e. Hendaknya orang tua murid selalu memperhatikan dan selalu

membimbing anaknya dalam proses pembelajaran di rumah


