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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan prestasi analisis data, maka diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut: 

1) Terdapat perbedaan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam (PAI) antara siswa SMA Swasta Al-Ulum Medan dengan 

siswa SMA Swasta Nurul Islam Indonesia Medan. Hal ini dibuktikan 

dengan nilai rata-rata nilai motivasi belajar siswa SMA Swasta Al-Ulum 

Medan sebesar 93,12 sedangkan motivasi belajar siswa SMA Nurul Islam 

Indonesia Medan sebesar 83,72. Hasil analisis data dengan uji Independent 

Sample T-Test, memiliki taraf signifikansi 0,006 < 0,05 maka H0 ditolak 

dan Ha diterima, artinya terdapat perbedaan yang signifikan motivasi 

belajar siswa antara siswa SMA Swasta Al-Ulum Medan dengan siswa 

SMA Swasta Nurul Islam Indonesia Medan pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam (PAI). 

2) Tidak Terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) antara siswa SMA Swasta Al-

Ulum Medan dengan siswa SMA Swasta Nurul Islam Indonesia Medan. 

Hal ini dibuktikan dengan rata-rata nilai hasil belajar siswa SMA Swasta 

Al-Ulum Medan sebesar 87,34 sedangkan hasil belajar siswa SMA Swasta 

Nurul Islam Indonesia Medan sebesar 85,89. Hasil analisis data dengan 

menggunakan Independent Sample T-Test, memiliki taraf signifikansi 

0,428 > 0,05 maka H0 diterima dan Ha ditolak, artinya tidak terdapat 

perbedaan signifikan hasil belajar siswa antara siswa SMA Swasta Al-

Ulum Medan dengan siswa SMA Swasta Nurul Islam Indonesia Medan 

pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI). 
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B.  Implikasi 

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan prestasi penelitian yang 

telah diuraikan diatas, maka berikut ini beberapa  implikasi ditemukan agar 

dapat menambah wawasan bagi guru, sekolah maupun pihak-pihak yang 

terkait dalam upaya meningkatkan motivasi dan hasil belajar Pendidikan 

Agama Islam (PAI) sehingga nilai hasil belajar Pendidikan Agama Islam  

(PAI) dapat mencapai prestasi yang maksimal. Upaya-upaya tersebut sebagai 

berikut : 

1. Upaya dalam meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam (PAI), prestasi analisis dan kesimpulan 

menyatakan bahwa motivasi akan menyebabkan terjadinya suatu 

perubahan energi yang ada pada diri manusia, sehingga akan berlanjut 

dengan persoalan gejala kejiwaan, perasaan dan juga emosi, untuk 

kemudian bertindak atau melakukan sesuatu. Semua ini didorong karena 

adanya tujuan kebutuhan atau keinginan. Hal ini berarti perlu 

meningkatkan motivasi belajar peserta didik perlu dilakukan oleh orang 

tua, guru, kepala sekolah dan komponen sekolah di SMA Swasta Al-Ulum 

Medan dan SMA Swasta Nurul Islam Indonesia Medan. 

2. Upaya meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam (PAI). Prestasi analisis dan kesimpulan 

penelitian menyatakan bahwa kondisi lingkungan dapat mempengaruhi 

hasil belajar Pendidikan Agama Islam (PAI) siswa. Hal ini berarti perlu 

meningkatkan hasil belajar peserta didik perlu dilakukan oleh siswa, orang 

tua, guru, dan komponen sekolah di SMA Swasta Al-Ulum Medan dan 

SMA Swasta Nurul Islam Indonesia Medan. 

3. Upaya meningkatkan kemampuan mengajar guru Pendidikan Agama 

Islam (PAI) dapat dilakukan dengan banyak membaca buku, mengikuti 

kegiatan seminar, mengikuti pelatihan-palatihan atau work shop dan 

melanjutkan studi sehingga wawasan akan bertambah sehingga dalam 

mengajar guru dapat menampilkan gaya, metode yang menarik bagi siswa 
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dan dapat menyajikan materi dengan cara yang mudah dipahami peserta 

didik. 

Berdasarkan pendapat tersebut maka prestasi penelitian ini telah 

memberikan sumbangan bagi guru, siswa sebagai dorongan betapa pentingnya 

kondisi lingkungan belajar dan motivasi siswa dalam meningkatkan hasil 

belajar Pendidikan Agama Islam (PAI). 

 

C.  Saran 

Berdasarkan prestasi analisis, kesimpulan dan implikasi penelitian 

yang telah dikemukakan di atas, maka  diajukan saran-saran sebagai berikut : 

1. Agar hasil belajar Pendidikan Agama Islam (PAI) yang dicapai dapat 

maksimal, setiap guru perlu meningkatkan kemampuan mengajarnya 

khususnya bagi guru yang mengajarkan materi pelajaran Pendidikan 

Agama Islam (PAI). 

2. Guru hendaknya meningkatkan kemampuan mengajarnya melalui 

peningkatan jenjang pendidikan ataupun mengikuti pelatihan atau 

seminar-seminar.  

3. Dalam mengajar hendaknya guru menguasai bahan atau materi yang 

diajarkan kepada siswa. Sebab bagaimana mungkin siswa dapat 

meningkatkan hail belajar Pendidikan Agama Islam (PAI)-nya apabila 

guru yang mengajar tidak memiliki penguasaan materi pelajaran dengan 

baik. Dengan kemampuan yang dimilikinya dalam menyampaikan materi 

pelajaran akan merangsang minat siswa dalam proses pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam (PAI). Minat tersebut sebagai langkah awal bagi 

siswa untuk menyukai dan menjadikan dirinya melakukan kegiatan belajar 

dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) sehingga dapat 

meningkatkan prestasi belajarnya. 

4. Dalam mengajar hendaknya guru dapat menyusun strategi pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam (PAI) yang tepat dan pemilihan metode 

mengajar yang sesuai dengan materi pelajaran. Metode mengajar hanyalah 

sebagai alat, namun apabila guru sebagai pemakai alat tersebut tidak 
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memiliki kemampuan dalam menggunakannya, maka alat tersebut 

tidaknya berfungsi dengan baik. Untuk itu mengenal berbagai macam 

metode mengajar, kelemahan dan kelebihannya serta kemampuannya 

dalam menggunakannya harus diperhatikan dalam usaha meningkatkan 

hasil belajar Pendidikan Agama Islam siswa sesuai dengan tujuan 

pembelajaran yang telah ditetapkan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


