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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil kajian teori dan hasil analisa data lapangan maka dapat 

penulis simpulkan sebagai berikut: 

5.1.1. Mutu Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMK Nurul Islam 

Manyar Gresik . 

Pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang 

dilakukan di SMK Nurul Islam telah mengacu pada tata tertib yang telah 

ditetapkan. Upaya yang dilakukan oleh pihak sekolah  dalam rangka 

meningkatan mutu pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMK 

Nurul Islam Manyar Gresik, adalah: a) menciptakan lingkungan yang 

agamis, seperti perilaku sopan santun dari anggota masyarakat sekolah, 

penciptaan suasana lingkungan yang saling menghormati satu sama lain, 

b) memberikan kesejahteraan berupa pemberian insentif diluar gaji, 

imbalan dan penghargaan, serta tunjangan-tunjangan yang dapat 

meningkatkan kinerjanya, c) memberikan sarana dan prasarana yang 

memadahi, d) pelajaran khusus, seperti seni baca al Quran. 

5.1.2. Strategi Peningkatan Mutu Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di 

SMK Nurul Islam Manyar Gresik . 

Strategi peningkatan mutu pembelajaran PAI yang diupayakan 

oleh SMK Nurul Islam Manyar Gresik  dalam Pendidikan Agama Islam 

dilakukan melalui dua jalur, yaitu; jalur intrakurikuler dan jalur 

ekstrakurikuler. 
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a. Pada jalur intrakurikuler, yang meliputi ; a) Selalu memberikan 

motivasi, b) mengaktifkan siswa di rumah maupun di kelas dengan 

penugasan (PR), c) peneladanan secara lansung 

b. Pada jalur ektrakurikuler, yang meliputi;  a) adanya kegiatan 

tambahan keagamaan, seperti adanya Khatmil Qur’an,  b)Peringatan 

Idul qurban, c) buka puasa bersama pada bulan Ramadlan dan 

peringatan hari-hari besar Islam lainnya.  

5.2. Saran 

5.2.1. Bagi Kepala Sekolah   

a) Perlu meningkatkan dan mengembangkan tipe kepemimpinan yang ada, 

terutama dalam membina hubungan dan kerja sama dengan guru-guru 

dan staf  Sekolah  lainnya. 

b) Perlu memberikan kebijakan terhadap pemenuhan kebutuhan belajar 

siswa baik dalam hal sarana dan prasarana maupun keprofesionalan 

tenaga pengajar di SMK Nurul Islam Manyar Gresik , juga 

meningkatkan hubungan yang harmonis dengan bawahan dan orang tua 

siswa dalam rangka menigkatkan kualitas pendidikan di SMK Nurul 

Islam Manyar Gresik . 

5.2.2. Bagi Guru  

Diharapkan mampu membimbing dan mengantisipasi belajar siswa dan 

menerapkan metode pengajaran secara bervariasi sesuai dengan materi yang 

disampaikan, selalu membantu siswa dalam belajar dan mengatasi 
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kesulitannya serta menjalin kerja sama yang baik dengan guru-guru yang 

lain guna meningkatkan kualitas Pendidikan di Sekolah  tersebut. 

5.2.3. Bagi siswa  

Diharapkan selalu siap dalam mengikuti pelajaran di sekolah , membentuk 

kelompok belajar, memanfaatkan sarana dan buku-buku dengan baik, 

mempunyai buku bacaan sendiri, serta berkomunikasi dengan guru-guru 

secara baik. 

 

 

 

 


