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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. Terdapat pengaruh antara strategi every one is a teacher here terhadap 

hasil belajar PAI siswa kelas X di SMA YATPI Godong Grobogan Tahun 

Pelajaran 2018-2019. Karena nilai signifikansi 0,001< 0,05 dan nilai t 

hitung 4.449 > dari t tabel 1.998, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Hal ini 

menunjukkan bahwa secara parsial variabel strategi pembelajaran (X1) 

berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar PAI (Y1) di kelas X SMA 

YATPI Godong Grobogan Tahun Pelajaran 2018/2019. 

2. Terdapat pengaruh antara motivasi belajar terhadap hasil belajar PAI kelas 

X di SMA YATPI Godong Grobogan Tahun Pelajaran 2018/2019. Karena 

nilai signifikansi 0,000< 0,05 dan nilai t hitung 5.648 > dari t tabel 1.998 

maka H0 ditolak dan H1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa secara 

parsial variabel motivasi belajar (X2) berpengaruh signifikan terhadap 

hasil belajar (Y1) di kelas X SMA YATPI Godong Grobogan Tahun 

Pelajaran 2018/2019. 

3. Terdapat pengaruh antara profesionalisme guru PAI terhadap hasil belajar 

PAI kelas X di SMA YATPI Godong Grobogan Tahun Pelajaran 

2018/2019.  Karena nilai signifikansi 0,000< 0,05 dan dan nilai t hitung 

2.394 > dari t tabel 1.998, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Hal ini 
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menunjukkan bahwa secara parsial variabel profesionalisme guru (X3) 

berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar (Y1). Hal ini menunjukkan 

bahwa secara parsial variabel profesionalisme guru (X3) berpengaruh 

signifikan terhadap hasil belajar PAI (Y1) di kelas X SMA YATPI 

Godong Grobogan Tahun Pelajaran 2018/2019. 

4. Terdapat pengaruh yang signifikan antara strategi pembelajaran, motivasi 

belajar dan profesonalisme guru PAI secara bersama-sama terhadap hasil 

belajar PAI. Karena nilai signifikansi 0,000< 0,05 dan F hitung 7.230 > 

dari t tabel 3.14, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Hal ini menunjukkan 

bahwa strategi pembelajaran, (X1), motivasi kerja guru (X2), 

profesionalisme guru (X3) secara serentak atau bersama sama berpengaruh 

terhadap kinerja guru (Y1) di kelas X SMA YATPI Godong Grobogan 

Tahun Pelajaran 2018/2019. 

 

B. Saran  

Berdasarkan simpulan tersebut maka dapat dikemukakan beberapa 

saran sebagai berikut: 

1. Strategi pembelajaran every one is a teacher here agar terus 

dikembangkan karena terbukti dapat meningkatkan hasil belajar PAI siswa 

kelas X di SMA YATPI dan karena itu bisa diimplementasikan dalam 

pembelajaran di kelas-kelas lainnya. 

2. Motivasi belajar terbukti dalam mendorng anak untuk belajar dan berujung 

kepada peningkatan hasil belajar PAI. Ini artinya motivasi menjadi salah 
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satu cara yang tepat guna mencapai keberhasil pembelajaran. Oleh karena 

itu sekolah maupun guru harus terus  menumbuhkan motivasi dalam diri 

siswa. 

3. Guru diharapkan dapat meningkatkan kompetensi profesional terutama 

dalam meningkatkan kualitas pembelajaran melalui penelitian tindakan 

kelas maupun pelatihan lainnya, yang saat ini masih jarang dilakukan oleh 

para guru sehingga guru diharapkan lebih inovatif dalam proses 

pembelajaran, selain itu juga meningkatkan dalam tulisan laporan PTK 

nya. 

 

C. Penutup  

Akhirnya selesai sudah penyusunan tesis ini sebagai bentuk laporan 

penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan judul “Pengaruh Strategi Every 

One Is A Teacher Here, Motivasi Belajar dan Kompetensi Profesional Guru 

Terhadap Hasil Belajar PAI di Kelas X SMA YATPI Godong Grobogan”  

berjalan lancar tanpa ada suatu hambatan dan kesulitan sehingga penyelesaian 

tesis ini dapat terlaksana sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Rasa syukur 

kami haturkan kepada berbagai pihak yang telah banyak memberikan bantuan 

dan dorongan baik secara moriil maupun materiil sehingga sedikit mengurangi 

beban dan kesulitan penulis. Akhirnya dari penulis pribadi kalau ada 

kesalahan dan kekurangan dalam penulisan laporan ini, mohon saran dan 

kritiknya agar ke depannya penulis dapat memperbaikinya dan semoga tesis 

ini dapat memberikan manfaat. Amin. 


