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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pada hasil yang telah dicapai, maka dapat ditarik 

kesimpulan antara lain: 

Perilaku guru Pendidikan Agama Islam kelas VIII di SMP Teuku Umar 

Semarang Tahun Pelajaran 2017/2018 dengan rata – rata 51.254 dalam 

kategori baik, yakni berada pada interval 51 – 56. 

Minat belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas VIII 

di SMP Teuku Umar Semarang Tahun Pelajaran 2017/2018 dengan rata –

rata 54.269 berada dalam kategori baik, yakni berada pada interval 53 – 

58.  

Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara perilaku guru Pendidikan 

Agama Islam terhadap minat belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam kelas VIII di SMP Teuku Umar Semarang Tahun Pelajaran 

2017/2018. Hal ini ditunjukkan dari analisis uji hipotesis diketahui Freg = 

14.753> Ft0,05 = 3.99 dan Freg = 14.753> Ft0,01 =  7.04 maka signifikan. 

Sumbangan perilaku guru Pendidikan Agama Islam terhadap minat belajar 

siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas VIII di SMP 

Teuku Umar Semarang Tahun Pelajaran 2017/2018 sebesar 25.93%, 

sedangkan selebihnya 74.07% dipengaruhi faktor lain seperti faktor diri 

sendiri, tingkat kecerdasan, kesehatan, minat, bakat, pergaulan sosial, 

lingkungan sekolah dan sebagainya 

B. Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan tersebut di atas, maka penulis 

memberanikan diri untuk memberi beberapa saran yang berkaitan dengan hasil 

uji hipotesis di atas, yaitu sebagai berikut: 
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1. Bagi Guru 

Guru harus mengembangkan pribadi dan perilaku yang menarik 

bagi siswa sehingga mampu menjadi idola bagi siswa  yang pada akhirnya 

siswa lebih berminat terhadap pembelajaran yang dilakukan. 

2. Bagi Sekolah 

Pihak sekolah harus meningkatkan pelayanan dalam pembelajaran 

dan meningkatkan profesio nalisme pengajar sehingga nantinya sekolah 

akan tempat yang baik bagi siswa dalam menuntut ilmu 

3. Bagi Masyarakat 

Masyarakat harus terus mendukung dan membantu sekolah dalam 

meningkatkan kualitas sekolah 

4. Bagai Peserta Didik 

Peserta didik harus semangat  belajar dan patuh pada guru agar 

mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan menjadi anak yang sholeh 

shalehah 

C. Penutup 

Rasa syukur alhamdulillah penulis haturkan kehadirat Allah SWT atas 

terselesainya skripsi ini. Dengan menyadari akan kekurangan dan kekhilafan 

yang ada pada diri penulis, memungkinkan adanya perbaikan-perbaikan dalam 

skripsi ini, oleh karena itu penulis mengharap kritik dan saran demi lebih 

sempurnanya skripsi ini.  

Akhirnya penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga 

kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, dengan 

harapan semoga Allah SWT menerima sebagai amal kebaikan dan memberi 

pahala dunia dan akhirat. 

Dengan teriring doa dan harapan semoga skripsi ini dapat membawa 

manfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca umumnya. 

 

 

 

 


