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BAB V
P E N U T U P

A. Kesimpulan

Setelah penulis menyajikan data yang di peroleh melalui Observasi,

angket dan dokumentasi, kemudian di analisis, maka terjawab permasalahan

yang penulis rumuskan pada bab terdahulu di atas. Besarnya koefisien

Kompetensi Profesional Guru Pendidikan Agama Islam terhadap Aktivitas

Belajar Siswa pada SMPN 01 Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten

Kampar adalah ro (observasi) 0.445 Dari hasil analisis tersebut dapat

diketahui : df = 94, rt (tabel) pada taraf signifikan 5% = 0, 205, rt (tabel) pada

taraf signifikan 1% = 0,267.

1. ro (observasi) = 0,445 bila di bandingkan rt (tabel) pada taraf signifikan 5%

(0,445 > 0,205) Ini berarti Ha diterima, Ho di tolak.

2. ro (observasi) = 0,445 bila di bandingkan rt (tabel) pada taraf signifikan 1%

(0,445 > 0,267) Ini berarti Ha diterima, Ho di tolak.

Kontribusi Kompetensi Profesional Guru Pendidikan Agama Islam

terhadap Aktivitas Belajar Siswa adalah sebesar 0,445 X 100% = 44,5%

selebihnya ditentukan oleh variabel lain.

Dapat disimpulkan “Terdapat pengaruh, Kompetensi Profesional Guru

Pendidikan Agama Islam terhadap Aktivitas Belajar Siswa pada SMPN 01

Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar, dapat diterima, dengan

sendirinya Ho ditolak ”.



B. Saran

Setelah memperhatikan hasil penelitian di atas, maka penulis ingin

memberikan saran-saran untuk dapat di pertimbangkan kepada yang

bersangkutan. Saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan Aktivitas Belajar, pihak sekolah dapat meningkatkan

proses pembelajaran yang kondusif khususnya dalam peningkatan fasilitas

belajar siswa serta peningkatan kesejahteraan guru dan karyawan.

2. Pihak guru dalam mengajar perlu menerapkan strategi/metode yang

bervariasi agar anak didik dapat berjalan secara efektif dan efisien,

sehingga terciptanya kondisi belajar yang maksimal dan mengena pada

tujuan yang diharapkan.

3. Siswa hendaknya ikut aktif dalam mencapai pemahaman materi dengan

membaca artikel, makalah dan buku pelajaran yang berkaitan dengan

agama Islam serta mengerjakan setiap tugas yang diberikan oleh guru

untuk meningkatkan prestasi belajar.

Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini tidak terlepas dari

kelemahan dan kesalahan, untuk kesempurnaan skripsi ini diharapkan saran

dan kritik dari pembaca yang sifatnya membangun.

Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua,

terutama bagi penulis, akhirnya penulis mengucapkan semoga Allah SWT

memberi maghfiroh kepada kita semua dan senantiasa membalas perbuatan

kita yang selalu berusaha dengan ikhlas. Amiin.


