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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan di SMA Antartika 

Surabaya tentang “ Upaya meningkatkan minat belajar PAI pada kelas XII 

SMA Antartika Surabaya”, maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Secara umum, minat siswa kelas XII SMA Antartika Surabaya terhadap 

Pelajaran Pendidikan Agama Islam cukup baik. Hal ini dapat diketahui 

dari kegiatan belajar mengajarnya, dimana siswa aktif mengajukan 

pertanyaan secara bergantian dan pada saat yang lain guru memberikan 

beberapa pertanyaan yang juga mendapat respon yang baik dari siswa.  

2. Dalam rangka meningkatkan minat siswa terhadap pelajaran Pendidikan 

Agama Islam, SMA Antartika Surabaya melakukan upaya yang baik 

dari pihak sekolah maupun dari pihak guru dan siswanya.  

Upaya tersebut antara lain:  

a. Setiap hari kamis dilakukan tartil Qur’an. 

b. Membuat kajian ilmiah tentang Pendidikan Agama Islam selama 

tiga minggu sekali.  

c. Setiap bulan Ramadhan salah satu siswa dikirim ke Pesantren 

untuk mengikuti Pondok Ramadhan.  

d. Menyediakan media pendidikan  

e. Menggunakan media pendidikan  
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f. Menggunakan metode yang menarik minat siswa  

g. Mengoptimalkan kemampuan yang dimiliki dengan jelas, 

memperbaiki cara belajar, mengikuti belajar kelompok.  

B. Saran  

Dalam upaya meningkatkan minat siswa terhadap pelajaran PAI ini, ada 

beberapa saran yang ingin penulis sampaikan. Yaitu:  

1. Kepada pimpinan sekolah dan guru, hendaknya tidak bosan-bosan 

member pengarahan dan motivasi kepada siswanya tentang pentingnya 

mempelajari PAI, serta memberikan perhatian penuh dalam proses 

pembelajaran disekolah terutama kepada siswa yang kurang berminat. 

Para guru harus menciptakan suasana yang kondusif menggunakan 

metode yang tepat dan bervariasi agar siswa dapat dengan mudah 

menerima pelajaran serta termotivasi untuk belajar PAI.  

2. Kepada para siswa  hendaknya berusaha meningkatkan diri serta 

kesadaran pribadi untuk mempelajari PAI dengan cara memperbaiki cara 

belajarnya seoptimal mungkin, serta mengulang-ngulang materi pelajaran, 

dan senantiasa meyakini bahwa apa yang dipelajarinya pasti akan besar 

manfaatnya, baik untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang 

dan dalam kehidupan sehari-hari.  

Demikian yang dapat penulis sampaikan diakhir penulisan ini, semoga 

sepak terjang kita selalu diridhoi oleh Allah dan dapat mengambil 

manfaatnya.   


