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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian peneliti yang berjudul “Upaya guru dalam 

meningkatkan minat belajar siswa pada mata pelajaran SKI di Mts NU Al 

Hidayah Getasrabi  Gebog Kudus” dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Minat belajar siswa kelas VII di Mts NU Al Hidayah Getasrabi Gebog 

Kudus sangat baik, hal ini terbukti dengan adanya pemberian tugas oleh 

guru kepada siswa selalu mengerjakannya. 

2. Ada kendala-kendala yang dialami guru PAI khususnya guru mata 

pelajaran SKI diantaranya adalah  

a. terdapat banyak siswa yang ketika diberi tugas oleh guru SKI masih 

banyak yang mengumpulkan tugas tidak sesuai dengan yang 

diharapkan guru 

b. kekurangan porsi jam KBM SKI yang seminggu hanya 2x tatap muka 

saja sehingga materi-materi masih belum tuntas 

c. ruang labnya kurang mewadahi sehingga harus menunggu waktu yang 

tempat untuk pergi lab. 

3. Upaya guru dalam meningkatkan minat belajar siswa pada mata pelajaran 

SKI yaitu  

a. Guru menegur siswa dan menasehati dengan cara yang baik dan 

membuat RPP yang maksimal 

b. Guru mentuntaskan materi yang belum di sampaikan dengan cara 

mengajak menonton film yang berkaitan dengan materi –materi SKI 

c. Mengatur jadwal ke lab secara maksimal 

 

B. Saran-saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dengan segala kerendahan hati 

penulis sampaikan saran-saran sebagai berikut : 
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1. Bagi Pengelola 

a. Agar senantiasa meningkatkan strategi pembelajaran dalam setiap 

kegiatan belajar mengajar dengan harapan agar situasi pembelajaran 

tidak monoton dan bisa lebih aktif 

b. Madrasah diharapkan juga menyediakan fasilitas yang mendukung 

demi tercapainya prestasi belajar yang lebih baik. 

2. Bagi Pendidik atau guru SKI 

a. Guru perlu mencoba berbagai metode pembelajaran agar pembelajaran 

lebih inovatif dan bervariasi sehingga pembelajarannya tidak monoton 

dan membosankan. 

b. Hendaknya selalu memberikan  motivasi peserta didik untuk tidak 

merasa rendah diri akan kemampuannya dan jangan merasa takut. Serta 

dapat mendoktrin tentang kebiasaan yang baik untuk dilakuan dan 

kebiasaan yang buruk untuk di jauhi 

c. Hendaknya selalu memberi penguatan kepada Peserta didik bahwa 

mereka bisa menjadi individu yang berperilaku baik  supaya selalu 

muncul rasa minat dan semangat dalam belajar khususnya pada mata 

pelajaran SKI. 

3. Bagi Peserta Didik 

a. Hendaknya Peserta didik selalu berusaha dengan sebaik-baiknya dalam 

belajar, jangan putus asa dan terus melatih keberanian dalam berbicara. 

b. Membiasakan kebiasaan yang baik untuk di lakukan dan kebiasaan 

yang buruk untuk ditinggalkan 

c. Keadaan mental siswa yang kurang percaya diri membuat peserta didik 

kadang membuat mereka tidak berani berbicara. Untuk itu, yakinlah 

akan kemampuan diri sendiri, daan jangan merasa rendah diri atau 

takut. 


