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BAB  V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab terdahulu 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian diperoleh bahwa persepsi peserta didik tentang pemberian 

tugas di kelas VIII SMP NU 07 Brangsong tahun pelajaran 2018/2019 dapat 

diketahui dari nilai rata-rata 43,580 berada pada interval (41–46) dan 

termasuk dalam kategori BAIK. 

2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata minat belajar PAI peserta 

didik Kelas VIII di SMP NU 07 Brangsong tahun pelajaran tahun 

2018/2019 adalah sebesar 45,025 berada pada interval (43-49) dan termasuk 

dalam kategori BAIK. 

3. Ada pengaruh positif dan signifikan antara persepsi peserta didik tentang 

pemberian tugas terhadap minat belajar PAI kelas VIII di SMP NU 07 

Brangsong tahun pelajaran 2018/2019. Hal ini dapat ditunjukkan dengan 

bukti hasil regresi (Freg) = 25,848 lebih besar jika dibandingkan dengan nilai 

Ftabel untuk Ft(0,05) sebesar 3,96 dan Ftabel untuk Ft(0,01) sebesar 6,97.  

Dari hasil penelitian membuktikan bahwa hipotesis yang penulis 

ajukan dalam penelitian ini yang berbunyi “Ada Pengaruh Persepsi Peserta 

Didik Tentang Pemberian Tugas Terhadap Minat Belajar PAI Kelas VIII 

SMP NU 07 Brangsong Tahun Pelajaran 2018/2019, dapat di terima ( Ha di 

terima, Ho ditolak). 

Besarnya pengaruh persepsi peserta didik tentang pemberian tugas 

terhadap minat belajar PAI kelas VIII di SMP NU 07 Brangsong tahun 

pelajaran 2018/2019 adalah sebesar 24,70%, sedangkan sisanya 75,3% 

minat belajar siswa dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh 

peneliti  
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B. Saran 

Pada bagian ini peneliti akan menyampaikan saran-saran sebagai 

berikut:  

1. Agar pelaksanaan kegiatan belajar mengajar terutama dalam menggunakan 

metode pemberian tugas berhasil dengan maksimal, maka tujuan yang 

akan dicapai jangan hanya sampai pada ranah kognitif. 

2. Dukungan dari pihak orang tua peserta didik dan lingkungan masyarakat 

harus lebih optimal guna membantu terwujudnya sikap menyenangi mata 

pelajaran kususnya PAI. 

 

C. Kata Penutup 

Puji syukur kehadirat Allah SWT  atas limpahan  taufiq dan hidayah-

Nya  sehingga peneliti dapat menyusun laporan  hasil penelitian dalam skripsi 

ini, meskipun masih sangat sederhana. Ucapan terimakasih tidak lupa peneliti 

sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu mulai dari proses 

penelitian sampai dengan penyusunan skripsi ini.  Semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi peneliti dan umumnya bagi 

pembaca.  

 


