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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Dari analisis yang telah diuraikan pada bab IV tentang 

fungsi media laboratorium PAI dalam mengembangkan 

kompetensi peserta didik di SMA Negeri 4 Magelang, maka 

dapat disimpulkan bahwa fungsi laboratorium PAI dalam 

mengembangkan kompetensi peserta didik di SMA Negeri 4 

Magelang adalah: 

1. Membantu peserta didik dalam memahami materi PAI. 

Media pembelajaran yang berada di laboratorium 

PAI SMA Negeri 4 Magelang mendukung proses 

pembelajaran apa yang bisa dilihat, apa yang bisa didengar 

dan apa yang bisa dialami oleh peserta didik. Semakin 

banyak indra yang digunakan dalam  proses pembelajaran 

maka mempermudah peserta didik dalam memahami materi.  

2. Mendorong munculnya motivasi belajar peserta didik. 

Laboratorium PAI SMA Negeri 4 Magelang 

memiliki tempat yang  nyaman dan media pembelajaran yang 

lengkap, ini menjadi faktor timbulnya motivasi belajar 

peserta didik dalam belajar mata pelajaran PAI. Peserta didik 

dapat mengakses informasi ataupun ilmu pengetahuan dari 

laboratorium PAI tersebut sesuai dengan kebutuhan. 
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3. Mendukung praktik dalam proses pembelajaran. 

Laboratorium PAI SMA Negeri 4 Magelang 

mendukung proses pembelajaran apa yang bisa 

dialami/dipraktikkan oleh peserta didik. Praktik pembelajaran 

dengan menggunakan media pembelajaran di laboratorium 

PAI SMA Negeri 4 Magelang memberikan pengalaman 

kongkret para peserta didik dalam belajar sehingga peserta 

didik trampil dalam melaksanakan apa yang telah 

dipraktikannya tersebut. 

 

B. Saran 

Setelah melihat kondisi yang ada, serta berdasarkan hasil 

penelitian yang penulis laksanakan tidak ada salahnya penulis 

memberikan saran guna kemajuan laboratorium PAI yang lebih 

baik. Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan adalah 

sebagai berikut: 

1. Guru dan peserta didik untuk selalu manfaatkan segala 

fasilitas dan media yang ada di laboratorium PAI dalam 

pelaksanaan pembelajaran PAI 

2. Tingkatkan kemampuan para pendidik dalam memanfaatkan 

fasilitas dan media yang ada di dalam laboratorium PAI SMA 

Negeri 4 Magelang 

3. Guru senantiasa produktif dalam membuat media 

pembelajaran 
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4. Mempertahankan yang sudah baik dan senantiasa mencarikan 

solusi terhadap hal-hal yang belum baik yang terdapat di 

laboratorium PAI SMA Negeri 4 Magelang 

 

 


