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BAB V 

PENUTUP 

 
A. KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian dan pembahasan pada bab IV 

mengenai peran kepala sekolah dalam meningkatkan kualitas 

pembelajaran guru PAI dalam mengajar di MTs Al-Alawiyah 

Karangrandu dapat di simpulkan sebagai berikut: 

1. Peran kepala sekolah dalam meningkatkan kualitas 

pembelajaran guru fiqih dalam mengajar di MTs Al-

Alawiyah Karangrandu sebagai educator, manajer, 

administrator, supervisor, leader, innovator, dan motivator 

telah menjalankan fungsi dan pernnya dengan baik dalam 

meningkatkan kualitas pembelajaran guru PAI dalam 

mengajar. 

2. Kendala dalam meningkatkan kualitas pembelajaran guru 

fiqih dalam  mengajar di MTs Al-Alawiyah Karangrandu 

Terdapat bebrapa kendala yang dialami guru fiqih 

dalam meningkatkan kualitas pembelajaran saat mengajar. 

Dari segi internal berasal dari siswanya sendiri yang malas 

ketika dikelas, kesiapan siswa dalam menerima materi 

yang akan disampaikan guru, kurangnya minat dan 

motivasi dalam kegiatan pembelajaran. Kendala yang 

disebabkan dari faktor eksternal adalah kesiapan dari guru 

ketika akan mulai pembelajaran, metode yang digunakan 

guru yang tidak sesuai dengan materi yang diajarkan, 

adanya sarana dan prasarana yang kurang memadai, dan 

kurangnya sumber belajar yang mencukupi sebagai 

penunjang proses pembelajaran.   

 

B. SARAN 

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitia diatas, maka 

bebrapa saran yang peneliti berikan adalah sebagai beriku: 

1. Bagi Kepala Sekolah 

Suatu kepemimpinan kepala madrasah yang efektif 

sangatlah mendukung bagi kesuksesan suatu proses 

pembelajaran. Dengan demikian di harapkan bagi kepala 

sekolah untuk selalu mensupervisi proses pembelajaran 

yang berlangsung, dan melakukan pengontrolan secara 
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berkala dan tersistem guna untuk memajukan pendidikan 

dan mendorong terwujudnya misi dan visi madrasah.  

2. Bagi Guru 

Selalu melaksanakan tugas dan tanggung jawab, 

serta profesionalitas dalam mengemban amanah, selalu 

berinisiatif dalam memberikan pembelajaran kepada siswa 

supaya materi yang disampaikan dapat mudah di phami 

dan tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

 

C. PENUTUP 

Alhamdulillah wa syukurillah penulis panjatkan 

kepada Allah SWT. yang mana telah melimpahkan rahmat, 

hidayah, serta inayahnya sehingga penulis bisa menyelesaikan 

tugas akhir skripsi dengan baik dan lancar. Dan yang kedua, 

shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi 

Muhammad SAW. semoga kelak kita di akui umatnya di 

yaumil qiyamah nanti. Serta mendapatkan ilmu dari skripsi 

yang telah terselesaikan ini, 

Penulis menyadari meskipun sudah berusaha dengan 

semaksimal mungkin dalam menyelesaikan tugas akhir 

skripsi. Namun dengan keterbatasan penulis, maka dengan 

kesadaran penulis mengakui bahwa dalam naskah skripsi ini 

masih terdapat begitu banyak kesalahan baik di sengaja 

maupun tidak. Sehingga penulis memerlukan sumbangan 

saran dan kritik yang dapat melengkapi kekurangan yang ada.   

Akhirnya sebagai penutup penulis mengucapakan 

banyak terimakasih kepada semua pihak-pihak yang telah 

membantu dalam penyusunan skripsi ini, semoga senantiasa 

mendapatkan balasan dari Allah SWT. Semoga skripsi ini 

dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan pembaca pada 

umumnya. Amin ya robbal alamin. 


