BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN
A. KESIMPULAN
1. Dari data hasil angket dapat diketahui bahwa profesionalisme guru di
Sekolah Dasar Negeri Kemiri Pacet Mojokerto sangat tinggi atau sangat baik,
hal ini terbukti dari 52 responden dalam penelitian ini yang memberikan
pilihan “a” sebesar 72.91 %, yang menyatakan dukungannya terhadap
penelitian ini, pilihan “b” sebesar 22.91 % dan yang memberikan pilihan “c”
sebesar 4.19 %.
2. Dari pencatatan tentang Hasil Penilaian pada leger Catur Wulan I tentang
nilai Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar Negeri Kemiri Pacet
Mojokerto, dapat diketahui bahwa nilai rata-rata Pendidikan Agama Islam
siswa sekolah dasar tersebut adalah 65.81 yang berdasarkan pensekoran
hasil prestasi belajar dinyatakan bahwa nila rata-rata 65.81 tersebut dapat
dikategorikan lebih dari cukup.
3. Untuk mengetahui Sejauh mana hubungan profesionalisme guru agama
dengan prestasi belajar siswa SDN Kemiri Pacet Mojokerto Penulis
menggunakan dua langkah, yaitu :
a. Intepretasi product moment dengan angka kasar (sederhana)
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Dari data yang ada didapatkan bahwa r xy = 0.385 adalah tergolong
korelasi yang lemah atau rendah. Atau dengan kata lain bahwa antara
variabel x dengan variabel y terdapat korelasi yang lemah atau rendah.
b. Intepretasi product moment dengan berkonsultasi pada r tabel
bahwa dengan df sebesar 50 diperoleh “r” product moment pada taraf
signifikan 5 % = 0.273 dan pada taraf signifikan 1 % = 0.354.
menunjukkan adanya hubungan atau korelasi yang signifikan. Dengan
istilah lain adalah :
-

rt pada t.s. 5 % = 0.273

-

rt pada t.s. 1 % = 0.354

0.273 < 0.385 > 0.354
Dan telah diketahui bahwa r

xy

atau r o (r observasi) adalah sebesar 0.385

maka hipotesa nihil (Ho) ditolak dan hipotesa kerja (Ha) diterima.
jadi :
Ada atau terdapat korelasi atau Hubungan Yang Positif Antara
Profesionalisme Guru Agama dengan Prestasi Belajar siswa dalam
Bidang pendidikan agama di Sekolah Dasar Negeri Kemiri Pacet
Mojokerto
B. SARAN-SARAN
1. Kepada

kepala

sekolah

hendaknya

senantiasa

lebih

meningkatkan

profesionalisme guru yang ada pada jajarannya dengan cara-cara :
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a. Mengikutsertakan

guru

yang

bersangkutan

dalam

setiap

pelatihan-pelatihan, penataran-penataran, lokakarya dan lain lain..
b. Menyediakan sarana-sarana penting berupa pengadaan Pusat Sumber
Belajar bagi guru.
c. Menciptakan lingkungan harmonis pada guru, siswa dan semua pihak
yang ikut bertanggung jawab terhadap pelaksanaan proses belajar
mengajar.
2. Kepada guru Sekolah Dasar Negeri Kemiri pacet Mojokerto, hendaknya
selalu mengikuti berbagai perkembangan dan kemajuan tehnologi dalam
bidang pendidikan, diantaranya :
a. Mengikuti program pendidikan yang lebih tinggi, baik berupa penyetaraan
D2 maupun program S1.
b. Mengikuti seminar-seminar, lokakarya, penataran-penataran baik yang di
tugaskan oleh sekolah atau mengikutinya secara mandiri.
c. Gemar membaca berbagai informasi dari buku, media massa maupun
media elektronik tentang perkembangan pendidikan dan pengajaran.
3. Kepada siswa Sekolah Dasar Negeri Kemiri pacet Mojokerto, hendaknya
selalu meningkatkan prestasinya dengan jalan :
a. Giat belajar baik disekolah maupun di luar sekolah.
b. Disiplin dalam segala hal terutama disiplin dalam belajar.

