
BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data di peroleh koefisien korelasi kewibawaan guru

terhadap aktivitas  belajar siswa di SMP N 3 Rumbio Jaya Kabupaten Kampar adalah

ro (observasi) 0.388. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui : df = 51, rt (tabel)

pada taraf signifikan 5% = 0, 279, rt (tabel) pada taraf signifikan 1% = 0,361 Dapat

dikatakan  berdasarkan ro observasi ( 0.279<0.388>0.361) maka  terdapat pengaruh

yang signifikan kewibawaan guru terhadap aktivitas belajar siswa di SMP Negeri 3

Rumbio Jaya Kabupaten Kampar

Selanjutnya dari hasil observasi dari keseluruhan indikator diketahui bahwa

pengaruh kewibawaan guru dengan aktivitas belajar siswa SMP N 3 Rumbio Jaya Kabupaten Kampar semakin

hari semakin baik. Alasan tersebut berdasarkan kegiatan guru ketika melakukan

aktivitas pembelajaran selama peneliti melakukan observasi di SMP N 3 Rumbio Jaya

diketahui dari lima kali pengamatan.

Pengamatan pertama dari 8 indikator kewibawaan guru terhadap aktivitas

belajar belajar siswa didapatkan 3 indikator dengan persentase sebesar 30.0% yang

dilakukan guru PAI di SMP N 3 Rumbio Jaya dengan kurang baik. Pada pengamatan kedua

diketahui dari 8 indikator kewibawaan guru didapatkan 4 indikator dengan persentase

sebesar 40.00% yang dilakukan guru mengjar dengan cukup baik. Pada pengamatan

yang ketiga didapatkan 5 indikator dengan persentase sebesar 50.0% yang dilakukan
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guru mengajar dengan baik. Pada pengamatan yang keempat diketahui dari didapatkan

7 indikator dengan persentase sebesar 70.0% yang dilakukan guru dengan baik. Pada

pengamatan yang kelima diketahui 8 indikator dengan persentase sebesar 80.0% yang

dilakukan guru PAI di SMP N 3 Rumbio jaya dengan baik. Maka dari 8 indikator  atau

100% telah terlaksana oleh guru SMP N 3 Rumbio Jaya selama mengajar.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka pada bagian

ini perlu diberikan beberapa rekomendasi kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini

:

1. Kepada guru agar senantiasa menjaga kewibawaannya sebagai seorang guru karena

mengingat pengaruhnya yang besar terhadap aktivitas belajar siswa.

2. Kepada sekolah senantiasa mengawasi dan meningkatkan kewibawaan guru-

gurunya.

3. Kepada siswa agar senantiasa meningkatkan aktivitasnya didalam belajar dengan

berbagai macam bentuk kegiatan yang sifatnya membantu dalam proses

pembelajaran dengan mengeluarkan ide-ide dan lebih aktif dalam belajar.

4. Kepada peneliti selanjutnya agar lebih baik lagi dan mencari variable-variabel baru

tentang kewibawaan guru dan aktivitas belajar belajar yang baik


