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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan 

mengenai peran guru dalam membentuk budaya literasi 

pendidikan agama islam pada siswa di SMK An-Nur Putatsari 

Grobogan, maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut: 

1. Peranan guru dalam membentuk budaya literasi pendidikan 

agama islam pada siswa di SMK An-Nur Grobogan sangat 

penting. Karena dalam peranannya guru dapat merubah 

mendidik siswa dari sebelumnya kurang minat dalam 

kegiatan membaca menjadi siswa yang gemar dalam 

membaca. Peranan penting ini dilatar belakangi dengan 

pemahaman serta implementasi yang baik dari guru dalam 

hal literasi. Adapun peranan-peranan penting guru dalam 

membentuk budaya literasi pendidikan agama islam di 

SMK An-Nur Putatsari Kecamatan Grobogan Tahun 

Pelajaran 2020/2021 antara lain: guru sebagai pembimbing, 

guru sebagai motivator, guru sebagai demonstrator, guru 

sebagai fasilitator, dan guru sebagai inovator. 

2. Faktor pendukung dan penghambat dalam membentuk 

budaya literasi pendidikan agama islam pada siswa di SMK 

An-Nur Putatsari Grobogan Tahun Pelajaran 2020/2021 

sebagai berikut: 

a. Faktor Pendukung yaitu adanya sarana prasarana yang 

menunjang budaya literasi seperti perpustakaan, 

kreatifitas para guru yang membuat kegiatan belajar 

mengajar semakin aktif, model pembelajaran yang 

menarik, adanya tempat kretifitas untuk siswa seperti 

mading, interaksi yang baik dari seluruh warga sekolah, 

dan adanya pendampingan dan bimbingan secara baik.  

b. Faktor Penghambat yaitu kurangnya bahan bacaan 

(buku) seperti buku non pelajaran belum tersedia, waktu 

yang digunakan kurang efektif, adanya beberapa siswa 

yang sulit berkembang, banyaknya kegiatan sekolah 

yang mengurangi waktu belajar siswa, serta belum 

adanya pengelolaan yang baik pada fasilitas sekolah 

seperti perpustakaan 
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B. Saran-Saran 

 Berdasarkan penelitian yang dipaparkan semoga 

memberikan manfaat bagi pembaca. Selanjutnya tanpa 

mengurangi rasa hormat kepada pihak manapun dan dengan 

segala kerendaham hati, peneliti memberikan saran sebagai 

berikut: 

1. Kepada pihak SMK An-Nur Putatsari sebagai masukan 

hendaknya lembaga sekolah melakukan perbaikan pada 

sektor sarana dan prasarana sekolah. Khususnya dalam 

mendirikan perpustakaan yang nyaman untuk digunakan 

dalam kegiatan belajar mengajar. Sehingga kebijakan 

pemerintah dalam menerapkan program literasi dapat 

terlaksana dengan baik. 

2. Kepada para guru SMK An-Nur Putatsari sebagai masukan 

hendaknya guru selalu meningkatkan kretifitas serta 

semangat yang tinggi dalam menyampaikan pengetahuan 

kepada siswa. 

3. Kepada siswa SMK An-Nur Putatsari sebagai masukan 

hendaknya siswa harus meningkatkan minat serta kebiasaan 

mereka dalam belajar terutama dalam aspek literasi. 

 

 

 


