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BAB V 

PENUTUP 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada tesis ini, dapat ditarik 

kesimpulan tentang sejauhmana pengelolaan Pendidikan Agama Islam (PAI) oleh 

guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dan sejauhmana pengawasan kepala sekolah 

terhadap manajemen pembelajran Pendidikan Agama Islam (PAI) di SMA Negeri 

1 Kota Sawahlunto, diajukan beberapa saran sebagai berikut: 

A. Kesimpulan 

1. Pelaksanaan Pembelajaran  Pendidikan Agama Islam (PAI) di SMA Negeri 1 

Kota Sawahlunto baik intra kurikuler maupun ekstra kurikuler serta kegiatan 

keagamaan, secara keseluruhan cukup baik, baik menyangkut prinsip-prinsip 

perencanaan, pengorganisasian, penggerakan serta pengawasan. Hal ini 

didukung oleh sarana/prasarana sekolah dan sarana/prasarana keagamaan 

yang cukup lengkap dan memadai, kemampuan profesional guru sebagai 

manajer kelas dalam menjalankan lima tugas pokok guru dalam pengelolaan 

pembelajaran yang meliputi: menyusun program pengajaran, menyajikan 

program pengajaran, melaksanakan evaluasi belajar, menganalisis hasil 

evaluasi, melaksanakan perbaikan dan pengayaan, input NEM siswa rata-

rata 43,05, serta kondisi dan latar belakang siswa cukup cerdas, kreatif dan 

agamis. 
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2. Sedang pada kegiatan ekstra kurikuler serta kegiatan keagamaan dapat 

dilihat pada prestasi yang dicapai selama 2 tahun terakhir sebanyak 25 - 30 

kejuaraan yang terdiri : tilawah, tartil, CCQ, Syarhil Qur'an, pidato baik 

tingkat kota, propinsi dan nasional. Prestasi ini berkat dukungan kepala 

sekolah, majelis guru, pembina OSIS, pembina SKI, pengurus SKI (putra - 

putri) dan latar belakang sikap keberagamaan siswa yang cukup baik. 

3. Pengawasan yang dilakukan oleh kepala sekolah kepada guru secara 

umum adalah : 

a. Membimbing guru dalam menentukan aspek-aspek yang penting 

dinilai untuk tiap bidang pengembangan/mata pelajaran yang 

termasuk dalam rumpunnya. 

b. Membimbing guru dalam menentukan kriteria dan indikator 

keberhasilan pembelajaran tiap bidang pengembangan/mata 

pelajaran yang termasuk dalam rumpunnya. 

c. Menyusun kriteria dan indikator keberhasilan pendidikan pada 

satuan pendidikanyangmenjadibinaannya. 

d. Menilai kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran pada 

tiap bidang pengembangan/mata pelajaran yang termasuk dalam 

rumpunnya. 

e. Menilai kemampuan kepala sekolah dalam mengelola satuan 

pendidikan. 

f. Menilai kinerja staf sekolah dalam melaksanakan tugas pokoknya. 
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g. Menilai kinerja sekolah dan menindaklanjuti hasilnya untuk 

keperluan akreditasisekolah. 

h. Mengolah dan menganalisis data hasil penilaian kinerja sekolah, 

kinerja kepala sekolah, kinerja guru, dan kinerja staf sekolah. 

i. Memantau pelaksanaan kurikulum, pembelajaran, bimbingan dan 

hasil belajar siswa serta menganalisisnya untuk perbaikan mutu 

pendidikan pada sekolah binaannya 

j. Membina guru dalam memanfaatkan hasil penilaian untuk 

kepentingan pendidikan dan pembelajaran tiap bidang 

pengembangan/mata yang termasuk dalam rumpunnya 

k. Memberikan saran kepada guru, dan seluruh staf sekolah dalam 

meningkatkan kinerjanya berdasarkan hasil penilaian. 

B. Saran 

1. Kepada Kepala SMA Negeri 1 Kota Sawahlunto 

Sebagai penanggung jawab manajemen pendidikan pada lingkup 

institusional agar lebih meningkatkan dukungannya terhadap pengelolaan 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) berwujud penyediaan fasilitas 

maupun moril demi terciptanya manajemen pembelajaran yang efektif dan 

dinamis. 

2. Kepada keempat guru Pendidikan Agama Islam (PAI) SMA Negeri 1 Kota 

Sawahlunto  
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Agar manajemen pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di 

SMA Negeri 1 Kota Sawahlunto mencapai hasil yang maksimal baik prestasi 

akademik maupun non akademik guru Pendidikan Agama Islam (PAI) 

hendaknya : (a) lebih meningkatkan strategi pengelolaan pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam (PAI) melalui prinsip-prinsip manajemen yang 

meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan serta 

memahami faktor-faktor yang selalu memberikan dukungan dan upaya 

untuk memajukan pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di SMA 

Negeri 1 Kota Sawahlunto.  (b) menjalankan pengawasan dan supervisi 

yang dilakukan kepala sekolah terhadap manajemen pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam (PAI) dilakukan di SMA Negeri 1 Kota 

Sawahlunto. 

3. Kepada para siswa SMA Negeri 1 Kota Sawahlunto  

Bagi para siswa yang sebagai pengurus SKI maupun anggota 

diharapkan dapat mendukung pengelolaan pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam (PAI), sehingga prestasi Pendidikan Agama Islam (PAI) 

meningkat, serta mampu meningkatkan mutu sekolah. 

 

 

 

 


