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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

 

Setelah penulis menerangkan dari beberapa bab yang ada maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1.  Keberhasilan atau kegagalan guru dalam menjalankan proses belajar 

mengajar banyak ditentukan oleh kecakapannya dalam memilih dan 

menggunakan metode mangajar. Dalam pemilihan metode, biasanya guru 

PAI menyesuaikan metode yang akan dipilh dengan materi yang akan 

diajarkan. Metode yang digunakan bervariasi, hal ini dilakukan agar 

peserta didik tidak merasa bosan dan jenuh. Metode yang digunakan 

dalam pembelajaran PAI di SMP AL-Islam Gunungpati yaitu metode 

ceramah, metode tanya jawab, diskusi, demonstrasi, hafalan, penugasan, 

dan simulasi. Namun dari sekian banyak metode pembelajaran yang ada, 

yang sering dipilih dan di pakai adalah metode ceramah, dan tanya jawab. 

2. Nilai-nilai pendidikan Islam yang di tanamkan pada  peserta didik di SMP 

Al-Islam Gunungpati adalah nilai aqidah, nilai akhlaq dan nilai ibadah. 

Selain menggunakan beberapa metode di atas, guru PAI juga 

menggunakan beberapa metode pembinaan dalam menanamkan nilai-nilai 

pendidikan Islam pada peserta didik. Yaitu pembinaan dengan 

keteladanan, pembinaan dengan adat kebiasaan, pembinaan dengan 

nasihat, pembinaan dengan pengawasan, pembinaan dengan ganjaran dan 

hukuman, dan pembinaan dengan hafalan. 

B. Saran-saran 

Mencermati dari hasil penelitian tersebut, maka penulis dapat memberikan 

saran praktis sebagai berikut : 

a. Bagi  yayasan atau sekolah hendaknya mengusahakan alat peraga atau 

media pembelajaran yang belum tersedia supaya membantu memudahkan 

guru dalam menyampaikan materi penanaman nilai-nilai pendidikan Islam 
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pada peserta didik dengan efektif dan efisien serta membantu 

mempermudah siswa dalam menerima atau memahami materi yang 

disampaikan guru dan kelak menjadi ilmu yang bermanfaat. 

b. Bagi guru PAI hendaknya meningkatkan kerja sama dengan wali murid 

agar perilaku dan akhlak siswa bisa terawasi baik di sekolah maupun di 

rumah 

c. Agar alokasi waktu cukup, guru PAI dapat menggunakan strategi 

pembelajaran PAIKEM, keterlibatan siswa secara aktif dalam proses 

pembelajaran sangat membantu efektifitas waktu yang telah ditentukan, 

bila perlu siswa diberi tugas tambahan atau tugas terstruktur. 

C. Kata Penutup 

 

Alhamdulillah penulisan skripsi ini dapat terselesaikan, ucapan syukur 

kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat, petunjuk, rahmat, 

kekuatan dan kesehatan, sehingga dapat menyelesaikan tulisan ini. 

Terimakasih kepada dosen pembimbing dan dosen kuliah yang telah 

memberikan banyak ilmu pengetahuan yang bermanfaat sehingga penulis 

dapat lancar dalam membuat tulIsan ini, tidak lupa kepada keluarga dirumah 

yang selalu mendukung dan memberikan dorongan yang berupa materi dan 

motivasi sehingga terwujudnya tulisan ini. Tidak lupa temanku semua yang 

telah membantu dalam pembuatan tulisan secara langsung maupun tidak 

langsung sampai tulisan ini selesai. 

Selanjutnya penulis yakin bahwa hasil tulisan ini masih jauh dari 

kesempurnaan, hal itu dikarenakan keterbatasan kemampuan dan ilmu 

yang penulis miliki, kendati sudah berusaha semaksimal mungkin. Oleh 

karena itu kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat penulis 

harapkan untuk perbaikan selanjutnya, akhirnya dengan mengucapkan 

Alhamdulillah dan berdo’a, semoga karya tulis ini bermanfaat. Amiin.... 

 

 


