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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa pada bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan

sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh yang signifikan kinerja guru terhadap prestasi belajar

siswa bidang studi pendidikan agama Islam di SMP Swasta Kecamatan

Bukit Raya Kota Pekanbaru, sebab didasarkan dari hasil pengujian nilai

probabilitas Sig. (2-tailed) sebesar 0.000  (0,000 < 0.05).

2. Terdapat pengaruh yang signifikan pendayagunaan sumber belajar

terhadap prestasi belajar siswa bidang studi pendidikan agama Islam di

SMP Swasta Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, sebab didasarkan

dari hasil pengujian nilai probabilitas Sig. (2-tailed) sebesar 0.000  (0,000

< 0.05).

3. Terdapat pengaruh signifikan kinerja guru dan pendayagunaan sumber

belajar secara bersama-sama terhadap prestasi belajar siswa bidang studi

pendidikan agama Islam di SMP Swasta Kecamatan Bukit Raya Kota

Pekanbaru, hal ini dari Uji F ANOVA menunjukkan Besar nilai Fhitung

adalah 17.613 sedangkan besar signifikannya adalah 0,000. signifikan

ANOFA 0,000 lebih kecil dari 0,05. Persamaan garis regresinya adalah

Persamaan garis regresinya adalah: Y = Y = 49.072 + 0,386 (X1) + 0,371

(X2). Jika Kinerja Guru (X1) dan Pendayagunaan Sumber Belajar (X2)
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mengalami kenaikan 1%, maka Prestasi Belajar Siswa (Y) akan

mengalami peningkatan. Kemudian sumbangan kinerja guru dan

pendayagunaan sumber belajar terhadap prestasi belajar siswa SMP

Swasta Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru sebesar 34,1%

(dikategorikan rendah) sedangkan sisanya sebesar 65,9% dipengaruhi oleh

variabel lain.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat

diajukan saran-saran sebagai berikut :

1. Kepada guru bidang studi Pendidikan Agama Islam agar meningkatkan

kinerjanya secara maksimal dan mengelola sumber belajar yang ada

sehingga memberi dampak yang positif terhadap peningkatan efektivitas

pembelajaran di sekolah.

2. Untuk penelitian selanjutnya bisa menggunakan subjek yang lebih luas,

misal dari beberapa SMP Swasta dari kecamatan lain, sehingga hasil

penelitian akan lebih akurat dan bisa untuk populasi yang lebih luas.

3. Untuk penelitian selanjutnya bisa menambah atau menggunakan variabel

lain yang diduga mempengaruhi prestasi belajar seperti status sosial

ekonomi orang tua, metode pembelajaran dan sebagainya.

4. Kepada Kepala sekolah hendaknya melakukan pembinaan dalam rangka

meningkatkan kinerja guru dan kinerja tenaga kependidikan lainnya serta

melakukan pengawasan secara langsung maupun tidak langsung.


