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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan maka dapat 

disimpulkan bahwa keterampilan guru menjelaskan materi pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam dengan aktivitas belajar siswa di Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 3 Tambang Kabupaten Kampar berpengaruh 

secara signifikan. Dari keterampilan guru menjelaskan materi PAI di Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 3 Tambang Kabupaten Kampar sebesar 78,27% 

berada pada rentan 61%-80% dengan kategori Baik. Sedangkan aktivitas 

belajar siswa di  Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Tambang Kabupaten 

Kampar sebesar dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa aktivitas 

belajar siswa sebesar 76,5% berada pada rentan 61%-80% dan berada pada 

kategori Baik.  

Diketahui berdasarkan hasil penyajian dan analisis data dengan 

menggunakan teknik korelasi product moment, diperoleh angka koefisien 

korelasi sebesar 0,521% lebih besar dari r tabel, baik pada taraf signifikan 5% 

(0,273) maupun pada taraf 1% (0,354). Dengan cara lain dapat ditulis dengan 

0,273<0,521>0,354. Dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan 

antara keterampilan guru menjelaskan materi pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam dengan aktivitas belajar siswa di  Sekolah Menengah Pertama 

Negeri 3 Tambang Kabupaten Kampar. 
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A. Saran 

Dari kesimpulan yang telah diuraikan diatas, peneliti memberikan 

saran sebagai berikut : 

1. Bagi siswa, disarankan agar lebih responsif atas setiap penjelasan materi 

yang disampaikan guru dengan belajar dengan aktif dan fokus, baik dalam 

proses pembelajaran tatap muka di sekolah maupun diluar jam belajar 

formal di luar sekolah. 

2. Bagi guru, diharapkan agar senantiasa memperkaya keilmuan dan 

kemampuan mengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam sehingga 

diharapkan siswa lebih aktif dan menyukai mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam. 

3. Bagi sekolah, sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 3 Tambang Kabupaten Kampar bahwa 

pengaruh keterampilan guru menjelaskan materi diharapkan dapat 

membangun proses pembelajaran yang lebih aktif dan menyenangkan. 

Demikian yang dapat peneliti sarankan, peneliti menyadari bahwa 

skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritikan dan saran yang 

membangun (konstruktif) sebagai peneliti harapan, semoga hasil skripsi ini 

bisa lebih baik dan memberi manfaat bagi semua pihak. 

 

 

 

 


