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BAB V  

PENUTUP  

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disampaikan 

pada bagian sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pengaruh kompetensi profesional guru terhadap prestasi belajar Al-Qur’an 

Hadits Siswa Kelas V di MI Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan 

Tahun Pelajaran 2017/2018. 

Secara parsial pengaruh kompetensi profesional terhadap prestasi 

belajar siswa hasil uji t untuk variabel kompetensi profesional (X1) 

diperoleh hasil t hitung sebesar 3.157 dengan probabilitas sebesar 0,001. 

Nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 (0,001 < 0,05) maka dengan 

demikian Ha diterima. Jadi dapat dikatakan bahwa ada pengaruh 

kompetensi profesional guru Al-Qur’an Hadits terhadap prestasi belajar 

Al-Qur’an Hadits  siswa kelas V di MI Se-Kecamatan Gubug Kabupaten 

Grobogan dan besar pengaruhnya 3,76%. 

2. Pengaruh kompetensi pedagogik guru terhadap prestasi belajar Al-Qur’an 

Hadits Siswa Kelas V di MI Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan 

Tahun Pelajaran 2017/2018. 

Secara parsial pengaruh kompetensi profesional terhadap prestasi 

belajar siswa hasil uji t untuk variabel kompetensi profesional (X1) 

diperoleh hasil t hitung sebesar 3.157 dengan probabilitas sebesar 0,002. 
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Nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 (0,002 < 0,05) maka dengan 

demikian Ha diterima. Jadi dapat dikatakan bahwa ada pengaruh 

kompetensi pedagogik guru Al-Qur’an Hadits terhadap prestasi belajar  

Al-Qur’an Hadits  siswa kelas V di MI Se-Kecamatan Gubug Kabupaten 

Grobogan dan besar pengaruhnya 2,75%. 

3. Pengaruh kompetensi profesional dan kompetensi pedagogik guru secara 

simultan terhadap prestasi belajar Al-Qur’an Hadits Siswa Kelas V di MI 

Kecamatan Gubug 2017/2018. 

Secara simultan pengaruh antara kompetensi profesional dan 

kompetensi pedagogik terhadap prestasi belajar Al-Qur’an Hadits  siswa 

diperoleh F hitung 3, 157 dengan nilai probabilitas sebesar 0,001, karena 

nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka Ho ditolak dan  menerima Ha. 

Jadi dapat dikatakan bahwa ada pengaruh positif antara kompetensi 

profesional (X1), dan kompetensi pedagogik (X2), secara bersama-sama 

terhadap prestasi belajar siswa MI Se-Kecamatan Gubug dan besar 

pengaruhnya 11,9%. 

 

B. Saran  

Berdasarkan simpulan tersebut maka dapat dikemukakan beberapa 

saran sebagai berikut: 

1. Guru diharapkan dapat meningkatkan kompetensi profesional terutama 

dalam meningkatkan kualitas pembelajaran melalui penelitian tindakan 

kelas, yang saat ini masih jarang dilakukan oleh para guru sehingga guru 
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diharapkan lebih inovatif dalam proses pembelajaran, selain itu juga 

meningkatkan dalam tulisan laporan PTK nya. 

2. Guru diharapkan dapat meningkatkan kompetensi pedagogik terutama 

dalam membimbing siswa dalam pengembangan peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya, sehingga 

belajarnya lebih maksimal. 

3. Diharapkan bagi siswa dapat belajar lebih giat lagi. 

 

 

 

 

 

 

 


