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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di paparkan pada bab

sebelumnya dengan metode pengumpulan data observasi, wawancara dan

dokumentasi, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa upaya guru dalam

meningkatkan minat belajar SKI di MTs Darussalam Kademangan Blitar

diantaranya adalah :

1. Upaya guru dalam memilih materi untuk meningkatkan minat

belajar siswa adalah sesuai Silabus dan RPP yang sudah

dibuatoleh Bapak/Ibu guru SKI, selain menyesuaikan Silabus

dan rpp guru SKI MTs Darussalam Kademangan dalam

mengolah materi di sesuaikan dengan buku pedoman yang

sudah dimiliki oleh siswa. Dengan menyesuaikan silabus dan

RPP serta menyesuaikan buku panduan siswa guru SKI di MTs

Darussalam Kademangan Blitar juga sudah menguasai materi

yang akan disampaikan, sehingga materi yang akan

disampakan kepada siswa tersampaikan dengan baik.

2. Upaya guru dalam memilih metode adalah suatu cara untuk

melakukan aktivitas mengajar yang tersistem. Di MTs

Darussalam Kademangan Blitar guru SKI dalam meningkatkan

minat belajar menggunakan metode ceramah, metode
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Diskusi/Kelompok, metode Tanya jawab dan metode

permainan.

3. Upaya guru SKI di MTS Darussalam Kademangan Blitar

dalam memilih media pembelajaran untuk membantu kegiatan

belajar mengajar terutama untuk meningkatkan minat belajar

dan mengalihkan perhatian siswa kepada guru. Media yang

digunakan guru SKI di MTs Darussalam adalah papan tulis,

buku paket di perpustakaan dan LCD yang mana penggunaan

LCD ini memaparlan video dan power point untuk membantu

menyampaikan materi dalam proses pembelajaran.

4. Upaya guru SKI di MTs Darussalam Kademangan Blitar dalam

meningkatkan minat belajar siswa adalah guru lebih

memberikan kesempatan bertanya kepada siswa, menjalin

hubungan yang baik kepada siswa untuk mendekati siswa yang

kesulitan belajar, menggunakan metode yang sesuai dalam

menyampaikan materi dan memberikan permainan disela-sela

pelajaran berlangsung supaya siswa tidak jenuh dan bosan

dalam menerima pelajaran.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis mengetengahkan saran-

saran, sebagai upaya untuk lebih meningatkan kualitas pembelajaran SKI
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1. Sekolah

Kepada kepala sekolah supaya selalu memberikan motivasi kepada

semua guru dan meningkatkan minat belajar. Maka sebaiknya kepala

sekolah selalu lebih mempehatikan guru yang teledor dan selalu

mengamati sarana prasana yang rusak.

2. Guru SKI

Kepada guru SKI supaya lebih ditingkatkan lagi pemberian motivasi

belajar SKI dan lebih memperhatikan siswa agar dapar berkonsentrasi.

Maka sebaiknya guru SKI dalam proses pembelajaran memberikan

perhatian dan mengajak siswa untuk memberikan umpan balik dalam

pembelajaran atau menyampaikan materi sehingga siswa akan lebih

konsentrasi dan memperhatikan guru saat mengajar.

3. Siswa – Siswi

Kepada siswa supaya lebih semangat dalam mengikuti pelajaran SKI,

Cintailah semua mata pelajaran yang kamu tuntut disekolah, seperti

mata pelajaran SKI memberikan pelajaran untuk meneladani perilaku

yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad, karena semua ilmu yang

kamu cari saat ini akan bermanfaat kelak dimasa depan dan hendaknya

para siswa dapat memanfaatkan fasilitas dan sarana yang ada untuk

meningkatkan minat belajar SKI. Maka sebaiknya siswa harus

memperhatikan guru saat mengajar dan menyadari bahwa semua mata

pelajaran memiliki manfaat yang luar biasa dalam kehidupan sehari-

hari.
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4. Bagi peneliti selanjutnya

Bagi para peneliti selanjutnya supaya lebih mengkaji secara

mendalam tentang mengembangkan minat belajar siswa mata

pelajaran SKI. Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan acuan bagi

peneliti berikutnya atau peneliti lain yang ingin mengkaji lebih

mendalam mengenai topik dengan fokus serta setting yang lain

sehingga memperkaya temuan penelitian ini.


