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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Penelitian tentang Manajemen Laboratorium Agama Islam 

Untuk Meningkatkan Pembelajaran PAI Di SMA Negeri 4 

Magelang.,berdasarkan analisis data telah menghasilkan kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Perencanaan Laboratorium PAI 

Perencanaan pengelolaan laboratorium terlebih dahulu 

dengan pengadaan alat-alat dan media pembelajaran sebagai 

penunjang kegiatan praktikum di laboratorium. Selanjutnya 

perencanaan proses pembelajaran yang dilakukan guru PAI berupa 

Silabus dan RPP yang sangat pokok dalam persiapan pembelajaran.  

2. Pelaksanaan Laboratorium PAI 

Pelaksanaan dilaboratorium sarana prasarana dan media-

media sebagai penunjang kegiatan pembelajaran. pada awal 

pembelajaran atau praktikum guru menyampaikan materi dengan 

menggunakan metode-metode sesuai materi yang diajarkan 

contohnya metode tanya jawab yang bertujuan memberikan 

penguatan kepada peserta didik tentang materi yang telah di 

sampaikan oleh guru. Dalam hal ini guru sudah melakukan metode 

dengan model PAIKEM untuk menciptakan suasana pembelajaran 

yang menyenangkan dengan praktik secara langsung. Pada tahap 

akhir, guru memberikan kesimpulan mengenai materi yang telah 



73 

disampaikan, sekalian memberikan kata-kata yang dapat 

menimbulkan semangat yang kemudian ditutup dengan doa 

penutup majelis 

Pelaksanaan proses pembelajaran  di SMAN 4 Magelang 

dapat dikatakan berjalan dengan baik, dilihat dari persyaratan 

pelaksanaan proses pembelajaran di laboratorium dan pelaksanaan 

pembelajaran itu sendiri.  

3. Evaluasi Laboratorium PAI  

Pengawasan pengelolaan laboratorium di SMAN 4 

Magelang dilakukan ada beberapa tahap, diantaranya: pengawasan 

pada perencanaan sarana prasarana alat dan bahan serta media-

media yang digunakan, proses pembelajaran di laboratorium, 

supervisi dan evaluasi pengelolanya.  Supervisi dilakukan dengan 

tujuan agar guru dapat mengetahui kelemahan dan kekurangan 

dalam melaksanakan proses pembelajaran di laboratorium, yang 

dilakukan oleh kepala sekolah dan pengawas dari pusat dan 

dilakukan minimal satu semester satu kali dalam setiap tahunnya.  

Penilaian yang dilakukan terhadap kompetensi yang telah 

dicapai siswa dilaksanakan pada setiap akhir pembelajaran PAI di 

laboratorium, dengan beberapa tehnik, yakni tes tertulis, tes 

penugasan dan tes lisan.  

Penilaian yang dilakukan di SMAN 4 Magelang dapat 

dikatakan  baik.  Ada beberapa sistem penilaian yang dilakukan di 

SMAN 4 Magelang, meliputi: nilai tugas, ulangan harian, ulangan 
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mid semester, ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas dan 

ujian kelulusan. 

 

B. Saran 

Melalui hasil analisis dan kesimpulan Manajemen 

Laboratorium Agama Islam Untuk Meningkatkan Pembelajaran 

PAI Di SMA Negeri 4 Magelang, ada beberapa hal yang perlu 

untuk diperbaiki dan ditingkatkan. Adapun saran yang ditujukan 

terhadap pihak-pihak yang terkait ialah: 

1. Kepala sekolah hendaknya memantau aktivitas guru dalam 

segi apapun, yang berkaitan dengan pelaksanaan proses 

belajar di laboratorium, agar ketika terdapat kekurangan dapat 

diperbaiki hingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai. 

2. Guru PAI hendaknya dapat menyusun silabus dan RPP 

dengan baik sehingga perencanaannya lebih matang. Guru 

juga harus lebih memperhatikan dalam pemilihan strategi agar 

lebih bervariasi. Keterampilan dalam pembelajaran 

laboratorium harus selalu ditingkatkan untuk mewujudkan 

pembelajaran yang efektif. 

 

 


