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BAB VI 

PENUTUP 

 

Pada bagian penutup ini, peneliti memberikan kesimpulan dari hasil 

penelitiannya dan memberikan saran terkait penelitian.  

 

A. Kesimpulan 

Sebagai akhir pembahasan dari penelitian yang berjudul “Strategi 

Guru Dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Pendidikan Agama Islam  

(PAI) Di SMK Sore Tulungagung”, maka penulis kemukakan kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Strategi Guru dalam memilih metode untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di SMK Sore Tulungagung 

ialah 1). Dengan melihat dari sisi karakter siswa. 2). Memperhatikan 

pada kemampuan siswa dalam menangkap serta memahami sebuah 

materi yang disajikan dalam proses pembelajaran. 3). Melihat pada 

kondisi sosial yang ada saat proses pembelajaran seperti apa 

2. Strategi Guru dalam memilih media untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di SMK Sore Tulungagung 

ialah 1). Dengan memperhatikan pada dua hal yaitu Strategi pemilihan 

secara umum dan strategi pemilihan secara khusus berdasarkan pada 

kondisi serta prinsip-prinsip psikologis  siswa atau peserta didik. a). 

Strategi pemilihan media secara umum diantaranya mempertimbangkan 

pada fasilitas dan peralatan atau sarana prasarana yang tersedia, 
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keefektifan biaya, waktu yang tersedia untuk pelaksanaan proses 

pembelajaran, serta kemudahan. b). Sedangkan strategi pemilihan media 

secara khusus dari segi teori belajar dilihat dari berbagai kondisi dan 

prinsip-prinsip psikologi diantaranya mempertimbangkan pada motivasi 

yang akan diperoleh siswa atau peserta didik dari hadirnya sebuah media 

pembelajaran dalam proses belajar mereka dikelas,  perbedaan individu.  

3. Strategi Guru dalam memilih sumber belajar untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di SMK Sore 

Tulungagung ialah 1). Dengan mengelompokkan sumber belajar 

berdasarkan pada tujuan pembuatan, bentuk atau isi sumber belajar. 2).  

Serta dengan mengelompokkan sumber belajar berdasarkan pada 

jenisnya.  

 

B. Saran 

Penelitian ini dilakukan untuk memahami Strategi Guru Dalam 

Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) Di 

SMK Sore Tulungagung. Demi tercapainya mutu yang lebih baik, penulis 

perlu memberikan saran-saran sebagai berikut: 

1. Bagi Kepala Sekolah, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 

tambahan pertimbangan untuk memberikan dorongan kepada guru 

khususnya Guru Pendidikan Agama Islam agar selalu menggunakan 

strategi-strategi yang baik demi tercapainya sebuah peningkatan kualitas 

pembelajaran. 
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2. Bagi Tenaga Pendidik, diharapkan untuk lebih meningkatkan strategi-

strategi pembelajaran sesuai dengan materi ajar agar mampu 

meningkatkan semangat belajar siswa.  

3.  Bagi Orang Tua Murid, diharapkan orang tua untuk menambah wawasan 

tentang pelaksanaan strategi pembelajaran, serta turut andil untuk 

mengontrol proses pembelajaran siswa agar proses pembelajaran tersebut 

bisa berjalan lancar sesuai dengan yang diinginkan.  

4. Bagi pembaca, diharapkan penelitian ini mampu memberikan sumbangan 

bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bisa menjadi reverensi.  

5. Bagi peneliti berikutnya, 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. 

6. Bagi perpustakaan IAIN Tulungagung, hasil penelitian ini diharapkan 

dapat berguna sebagai bahan koleksi dan referensi juga menambah 

literature dibidang pendidikan sehingga dapat digunakan sebagai sumber 

belajar atau bacaan bagi mahasiswa lainnya.   

 

 

 

 

 




