BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari pembahasan mengenai pengaruh kinerja guru terhadap prestasi belajar siswa kelas
VIII di SMP Muhammdiyah 4 Surabaya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Kinerja guru di SMP Muhammdiyah 4 Suarabaya tergolong BAIK.hal ini diperoleh
dari hasil angket tentang kinerja guru di SMP Muhammdiyah 4 Surabaya yang
analisisnya melalui prosetase dan menghasilkan skor nilai 91,22%.
2. Prestasi belajar siswa kelas VIII SMP Muhammdiyah 4 Surabaya tergolong BAIK.
Karena memperoleh nilai rata-rata 81,06 dari bnayak siswa yang terdiri dari 60 siswa.
3. Setelah melalui proses analisa dan pengujian hipotesis menunjukkan bahwa ada
pengaruh yang signifikan anatara kinerja guru terhadap prestasi belajar siswa SMP
Muhammdiyah 4 Surabaya.
4. Berdasarkan hasil perhitungan product moment yang menunjukkan bahwa “ r “
hitung sebesar 0,579 lebih besar dari “ r” ( 0,254 > 0,579 > 0,330 ) dan berada pada
interval 0,400 – 6,00 dengan interprestasi bahwa antara variabel X dan Y terdapat
kolerasi yang cukup.

120

B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka penelitian merasa perlu saran sebagai
berikut:
1. Bagi guru Al-Islam, hendaknya lebih kreatif mengembangkan model-model
pembelajaran efektif dan inovatif yang sesuai dengan kondisi peserta didik dan
karakteristik materi. Hal ini dikarenakan penggunaan model pembelajaran yang
sesuai dapat meningkatkan prestasi belajar serta minat siswa dalam belajar Al-Islam.
2. Bagi guru, hendaknya terus rajin dan berusaha menigkatkan prestasi belajar dalam
belajar Al-Islam dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari.
3. Untuk memperoleh prestasi yang lebih baik, maka bagi pihak sekolah diharapkan
dapat menyediakan alat yang dapat mendukung terlaksananya demonstrasi agar dapat
menunjang proses belajar di sekolah.
Sebagai akhir kata penutup, penulis hanya berharap semoga hasil penelitian yang
telah penulis lakukan hingga menjadi sebuah skripsi, dapat memberikan sumbangan
pemikiran kepada semua pihak terutama pemabaca. Dan semoga dapat memberikan nilai
guna manfaat kepada semua pihak, khusus bagi penulis sendiri.
Penulis bersyukur dan berterima kasih sekitarnya skripsi ini melahirkan kritik dan
saran dari para pembaca, dan doa serta harapan penulis semoga kiranya skripsi ini dapat
memberikan kontribusi bagi kemajuan dunia pendidikan.
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