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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan  

Peningkatan prestasi belajar merupakan serangkaian hasil yang 

didapatkan melalui proses belajar, sehingga membutuhkan waktu dan usaha 

dalam mewujudkannya,  tidak hanya guru saja yang berusaha mewujudkan 

prestasi belajar tersebut melainkan siswa juga berperan aktif dalam kegaiatan 

belajar, sehingga hasil yang ingin didapatkan dapat tercapai dengan baik. 

khsusnya pada mata pelajaran SKI yang merupkan salah satu mata pelajaran 

PAI yang sifatnya wajib di MA Miftahussalam yang merupakan lemabaga 

pendidikan yang berbasis madrasah.  

Berdasarkan Hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan 

di MA  Miftahussalam Wonosalam Demak pada guru Mata Pelajaran SKI 

menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:  

1. Upaya Guru Mapel SKI dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa 

Mata Pelajaran SKI 

Upaya Guru Mata Pelajaran SKI dalam meningkatkan prestasi 

belajar siswa di MA Miftahussalam sudah baik, bahwasannya guru sudah 

mampu menunjukan kinerjanya dengan baik. Guru telah melaksanakan 

tugas dan tanggung jawabnya kepada peserta didik. Upaya yang telah 

dilakukan guru dalam meningkatkan prestasi belajar siswa diantaranya.  

1) Melakukan perencanaan dengan baik dan matang 

2) Penggunaan metode yang bervariasi 

3) Mampu membuat sumber belajar sendiri 

4) Mempergunakan sarana yang mendukung pembelajaran dengan baik 

5) Mengikuti pelatihan baik yang diselenggarakan madrasah atau luar 

madrasah 

6) Memotivasi siswa.  

Pihak madrasah dalam meningkatkan kompetensi guru dengan 

cara mengadakan kegiatan MGMP yang rutin diadakan setidaknya setiap 

semester  dua kali. Guru mata pelajaran SKI disini juga sudah bisa 
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dikatakan sebagai guru professional karena mengajar sesuai bidangnya 

dan kualifikasi akademik yang dimilikinya.   

2. kendala yang dihadapi Guru Mata Pelajaran SKI dalam prestasi belajar 

siswa Mata Pelajaran SKI 

Kegiatan pembelajaran tidak bisa telepas adanya hambatan 

yang dialamai. Begitu juga dengan upaya Guru SKI dalam 

meningkatkanprestasi belajar di MA Miftahussalam tentunya ada 

kendala-kendala yang harus dihadapi. Berdasarkan hasil penelitian maka 

kendala yang dialami guru SKI dalam meningkatkan prestasi belaja siswa 

di MA Miftahussalam diantaranya:  

1) kurangnya jam pelajaran bagi kelas XII 

2) pelajaran SKI kurang diminati 

3) Pengaruh buruk teman sebaya 

4) perbedaan latar belakang pendidikan 

5) kerjasama kurang pada kegiatan kelompok. 

6) Jenuh dan merasa bosan 

3. Solusi yang diberikan Guru Mata Pelajaran SKI dalam upaya 

meningkatkan prestasi belajar siswa 

Kendala merupakan hal yang wajar dalam proses kegiatan 

belajar mengajar, tentunya guru mempunyai solusi yang diberikan untuk 

mengatasi kendala tersebut seperti halnya di MA Miftahussalam guru 

mempunyai caranya masing-masing dalam mengatasi kendala tersebut : 

pertama adalah kurangnya jam pelajaran pada kelas XII yang disiasati 

dengan memeberikan les tambahan yang diberikan guru mata pelajaran 

SKI yang di jadwalkan oleh madrasah, kedua pelajaran SKI yang kurang 

diminati mengharuskan guru untuk menjalin kedekatan dan memeberikan 

motivasi kepada siswa untuk lebih menarik perhatian siswa terhadap 

mata pelajaran SKI, ketiga pengaruh buruk teman sebaya merupakan 

salah satu faktor kendala yang harus di hadapi guru mata pelajaran SKI 

sehingga guru harus memberikan nasihat kepada peserta didiknya serta 

memantau perkembangan siswa tersebut, keempat adanya latar belakang 
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pendidikan dalam hal ini guru memberikan perhatian khusus dengan 

memeberikan tugas tamabahan untuk mecari sumber belajar di 

perpustakaan sehingga proses pebelajaran dapat berjalan dengan baik, 

kelima kurangnya kerjasama kelompok juga dapat menggangu upaya 

guru dalam meningkatkn prestasi belajar sehingga harus benar 

perhatikan, mana yang memang benar-benar aktif dalam diskusi dan 

mana yang tidak tentunya ini akan membuat jalannya diskusi berjalan 

dengan baik dan lancar serta pemberian reward untuk menarik siswa 

yang pasif dalam kelompok untuk aktif, dan terakhir jenuh dan bosan 

merupakan hal yang wajar dalam proses pemebelajaran terlebih mata 

pelajaran yang diahapi adalah SKI yang lebih banyak bercerita, disini 

guru memadukan metode pembelajaran dengan media pembelajaran yang 

baik semisal penggunaan media audio visual dalam proses pemebelajaran 

sehingga kesan dari mata pelajaran SKI yang jenuh dan membosankan 

sedikit banyak berkurang. 

B. Saran 

Berdasarkan penelitian dan kesimpulan tersebut, maka dalam 

rangka upaya guru mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam dalam 

meningkatkan prestasi belajar siswa mata pelajaran SKI adalah sebagai 

berikut: 

1. Kepada Kepala Sekolah, semestinya lebih meningkatkan kualitas guru 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Adanya kegiatan pemantauan 

secara berkala guna meninjau kegiatan pembelajaran yang telah 

dilaksanakan guru. 

2. Kepada Guru Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam sudah cukup 

baik. Perlu ditingkatkan kembali untuk bagaimana peserta didik untuk 

bisa mengembangkan potensinya sesuai dengan karakternya masing-

masing. 

C. Kata Penutup 

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah 

membrikan rahmat, hidayat, serta inayah-Nya, sehingga peneliti dapat 
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menyelesaikan pembuatan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga tetap 

tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, peneliti 

mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah 

berpartisipasi dan memberikan bantuan baik berupa dukungan maupun 

sumbangan pemikiran demi terselesainya pembuatan skripsi ini. Semoga 

Allah menerima amal baiknya dan membalas dengan kebaikan yang berlipat 

ganda. Amin Ya Rabbal’alamin. 

Penulis mengerti betul, bahwa dalam penulisan skripsi ini masih 

banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan 

kemampuan, pengetahuan dan pengalaman peneliti. Harapan peneliti semoga 

skripsi yang jauh dari kesempurnaan ini bermanfaat bagi semua pihak yang 

bergerak dibidang pendidikan pada umumnya dan pada khususnya bagi 

peneliti. 


