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       BAB V 

 

                           PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Dari pembahasan teori dan hasil penelitian yang telah diuraikan pada 

bab-bab sebelumnya, maka peneliti dapat menyampaikan kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Pembelajaran PAI di kelas V SD Negeri 02 Krasak Bangsri Jepara adalah 

pembuatan prota, promes, RPP dan silabus, memilih pendekatan dan 

metode pembelajaran, membuat soal-soal dan kisi-kisi dalam mengadakan 

evaluasi pembelajaran.   

2. Evaluasi belajar pendidikan agama Islam (PAI) di kelas V SD Negeri 02 

Krasak Bangsri Jepara berbentuk tes dan non tes. Bentuk tes meliputi: tes 

tertulis, lisan, dan praktek, sedangkan bentuk non tes meliputi portofolio. 

Pelaksanaan evaluasi hasil belajar PAI dilaksanakan pada tes harian, 

ulangan tengah semester (UTS), dan ulangan akhir semester (UAS). 

3. Faktor yang mendukung dan menghambat evaluasi belajar pendidikan 

agama Islam (PAI) di kelas V SD Negeri 02 Krasak Bangsri Jepara terdiri 

dari pertama faktor pendukung meliputi dari kepala sekolah, kreativitas 

guru, kesiapan siswa, dan sumber belajar. Kedua, faktor yang penghambat 

meliputi: pertama, persiapan guru. Kedua siswa, kurang siapnya siswa 

menguasai materi pelajaran dan kurang respon siswa dalam tes. Ketiga, 

efektifitas waktu. 
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B.  Saran-Saran  

Berdasarkan pada kesimpulan diatas, maka dapat disampaikan 

sebuah saran sebagai berikut: 

1. Kepala sekolah, diharapkan dapat menyediakan sarana prasarana yang 

cukup memadai bagi perkembangan sekolah serta peningkatan 

kemampuan guru, serta perbaikan kurikulum sebagai acuan dalam 

pembelajaran, karena kepala sekolah sebagai pemimpin dan pembina guru-

guru dalam pelakasanaan pembelajaran di sekolah 

2. Guru, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan sebagai pengajar dan 

pendidik. Karena sebagai guru tidak hanya menyampaikan materi 

pelajaran akan tetapi diharapkan dapat meningkatkan kemampuan yang 

lain seperti upaya dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran yang baik. 

Dengan adanya pelaksanaan evaluasi yang baik akan meningkatkan hasil 

belajar yang semakin baik.       

3. Siswa, diharapkan dapat meningkatkan belajar yang disertai dengan 

motivasi dan semangat yang besar dalam mendalami ilmu-ilmu agama. 

Karena ilmu agama sangat penting bagi kehidupan manusia muslim dalam 

beribadah, baik berhubungan dengan Allah SWT, sesama manusia maupun 

terhadap lingkungan sekitar.   

C. Kata Penutup 

Alhamdulillah dengan anugrah Allah SWT, penulis dapat 

menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis menyadari atas keterbatasan 

kemampuan penulis, maka dalam skripsi ini masih banyak kesalahan dan 
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kekurangannya, untuk itu perbaikan dan saran yang konstruktif yang penulis 

harapkan demi sempurnanya skripsi ini. 

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti maupun bagi orang 

yang ingin mengambil hikmah dan manfaatnya. Amin Ya Robbal Alamin  


