
BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil pembahasan yang peneliti paparkan mengenai 

implementasi penggunaan media pembelajaran oleh guru pendidikan 

agama Islam dalam memotivasi siswa di sekolah Chariyatham Suksa 

Mulniti, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Implementasi penggunaan media pembelajaran yang digunakan oleh 

guru dalam memotivasi siswa dalam belajar pada sekolah 

Chariyatham Suksa Nulniti sudah dilaksanakan dengan cukup baik. 

Hal ini terlihat dari keterampilan guru dalam menggunakan media 

tersebut. Akan tetapi penggunaan media tersebut tidak selamanya 

berjalan dengan efektif. Ini disebabkan karena beberapa hambatan 

seperti siswa sering bermalasan pada waktu-waktu tertentu seperti 

waktu siang hari.  

2. Motivasi belajar siswa pada sekolah Chariyatham Suksa Mulniti 

cukup bagus tidak selamanya tugas meningkat ini diakibatkan 

karena beberapa kondisi fisik siswa yang kurang mendukung, seperti 

pada waktu siang hari siswa sering bermalasan dalam mengikuti 

pembelajaran, contoh media pembelajaran yang mampu 

meningkatkan motivasi belajar siswa seperti media audio, media 

visual, dan media audio visual akan tetapi yang lebih memotivasi 

siswa lebih didominasi oleh media audio visual. 



 

 

 

 

B. Saran  

 Setelah dilakukan penelitian mengenai implementasi penggunaan 

media pembelajaran oleh guru pendidikan agama Islam dalam 

memotivasi siswa di sekolah Chariyatham Suksa Mulniti, peneliti 

memberikan saran antara lain sebagai berikut: 

1. Bagi Pihak Sekolah: 

a. Sebaiknya mengadakan suatu pelatihan penggunaan media 

pembelajaran kepada seluruh guru. 

b. Sebaiknya melengkapi fasilitas-fasilitas yang masih kurang. 

Seperti computer ditambahkan, remote tv setiap kelas harus ada 

serta jaringan internet ditambahkan kapasitasnya. 

2. Bagi Guru: 

a. Sebaiknya dalam penggunaan media, guru lebih meningkatkan 

lagi kreativitas dan keterampilan sehigga tidak terlihat monoton. 

b. Sebaiknya guru memberikan tugas setiap pertemuan supaya 

siswa lebih termotivasi lagi dalam belajar. 

c. Sebaiknya guru lebih berbanyak ceria-cerita motivasi yang 

membangkitkan motivasi siswa. 



d. Sebaiknya selalu melakukan bimbingan dan selalu memberikan 

layanan kepada para peserta didik yang belum pandai dalam 

penggunaan media serta selalu memberikan motivasi kepada 

siswa. 

3. Bagi Peserta Didik 

a. Sebaiknya dapat meningkatkan lagi keaktifan saat proses belajar 

mengajar.  

b. Sebaiknya dapat meningkatkan lagi motivasi belajar sehingga 

focus pada pembelajaran. 

c. Sebaiknya lebih kreativ lagi dalam penggunaan media. 

4. Bagi peneliti lain yang berminat untuk meneliti terkait implementasi 

penggunaan media pembelajaran oleh guru pendidikan agama Islam 

dalam memotivasi siswa di sekolah Chariyatham Suksa Mulniti, 

sebaiknya dapat melaksanakan penelitian yang sama sehingga hasil 

penelitiannya dapat menjadi dan digunakan sebagai bahan 

perbandingan. 

C. Kata Penutup 

 Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan 

kemudahan dan kelancaran sehingga skripsi yang peneliti susun dapat 

terselesaikan, yang berjudul “implementasi penggunakan media 

pembalajaran oleh guru pai dalam memotivasis siswa di sekolah 

chariyaham suksa mulniti”. Shalawat serta samal semoga selalu dan 

senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita manusia yang terbaik 



yaitu baginda Rasulullah SAW yang telah membawa rahmat bagi 

seluruh, kepada para keluarga, para sahabat dan seluruh kaum muslimin 

yang selalu menghidupkan sunnah-sunnah. 

 Ucapkan termakasih tidak lupa menulis sampaikan kepada 

seluruh pihak yang telah menbantu selama proses penelitian dan 

penyusunan skripsi ini, terutama kepada pihak sekolah yang telah 

terbuka dan yang telah memberi izin kepad apeneliti dalam melakukan 

penelitian sehingga proses penelitian belajan dan lancer dengan apa 

yang disampaikan. 

 Melalui penulisan skripsi ini penulis menyadari masih terdapat 

kekurangan baik dari segi menulisan dan penyusunan mengenai ide-ide 

yang dituangkan penulis dalam skripsi ini. Oleh karena itu, penulis 

sangat mengharapkan kritik dan saran yang menbangun untuk 

kesempurnaan skripsi ini agar bermanfaat bagi penulis dan serta yang 

membacanya. 
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