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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari serangkaian pembahasan diatas, pada bab ini akan penulis 

kemukakan beberapa kesimpulan dari pembahasan skripsi ini sekaligus saran-

saran yang ditujukan pada pihak-pihak yang terkait dengan topik 

pembahasan. Adapun kesimpulan yang dimaksud dalam kaitannya dengan 

Kreativitas Guru PAI dalam menggunakan media pembelajaran untuk 

meningkatkan motivasi belajar siswa kelas Unggulan di SMP Negeri 1 

Gondang Tulungagung adalah sebagai berikut: 

1. Keterampilan guru dalam menggunakan media pembelajaran Audio 

untuk meningkatkan motivasi belajar siswa kelas unggulan di SMP 

Negeri 1 Gondang Tulungagung yaitu : a) guru mempersiapkan alat-alat 

media salah satunya berupa speaker aktif, b) guru mampu dan menguasai 

alat-alat media pembelajaran, c) guru menyesuaikan antara materi dengan 

media yang digunakan, d) guru membuat Rancangan Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) semenarik mungkin agar membangkitkan motivasi 

belajar pada siswa. 

2. Keterampilan guru dalam menggunakan media pembelajaran Visual 

untuk meningkatkan motivasi belajar siswa kelas unggulan di SMP 

Negeri 1 Gondang Tulungagung yaitu: a) guru mempersiapkan LCD 

Proyektor yang akan digunakan untuk kegiatan pembelajaran 

menggunakan media visual slide, b) menggunakan peta konsep dengan 
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berkelompok untuk materi tertentu, c) pemberian warna yang menarik 

untuk mengarahkan perhatian siswa, d) menyesuaikan kriteria dan teknis 

penggunaan media pembelajaran. 

3. Keterampilan guru dalam menggunakan media pembelajaran Audio 

Visual untuk meningkatkan motivasi belajar siswa kelas unggulan di 

SMP Negeri 1 Gondang Tulungagung yaitu :  

a. Mempersiapkan Alat, Dalam hal ini yang perlu disiapkan adalah 

Laptop, Speaker aktif, LCD Proyektor yang sudah tersedia didalam 

ruang kelas. 

b. Menyiapkan materi ajarnya, Materi adalah hal yang sangat penting 

untuk diaplikasikannya dalam proses penerapan media audio visual. 

c. Penyampaian materi, Dalam pemaparan mengenai penyampaian 

materi disini guru menggunakan metode ceramah atau penjelasan 

sebagai pendahuluan agar para siswa memahami dengan apa yang 

disajikan guru tersebut dalam pembelajaran. 

B. Saran-saran 

Dari kesimpulan yang telah diuraikan diatas, perlu kiranya penulis 

memberikan sumbangan pemikiran berupa saran-saran atau masukan yang 

mungkin bermanfaat bagi semua pihak yang bersangkutan dengan penelitian 

yang peneliti lakukan, adalah sebagai berikut: 

1. Kepada Kepala Sekolah 

Diharapkan kepada kepala sekolah untuk menjadi contoh dalam upaya 

meningkatkan motivasi belajar siswa. 
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2. Bagi Guru 

Hendaknya para guru dapat saling bekerja sama dalam meningkatkan 

motivasi belajar siswa. 

3. Bagi Siswa 

Tanamkanlah motivasi pada diri sendiri terutama dalam belajar 

pendidikan agama Islam, agar dapat belajar dengan rasa tulus dan ikhlas 

dan bermanfaat dalam kehidupan para siswa 

4. Bagi peneliti yang akan datang 

Hendaknya dalam melakukan penelitian dapat meneliti dengan 

keakuratan yang tepat, dan mendalami tentang teori-teori yang sudah ada. 


