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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan. 

Dari uraian dan pembahasan dalam skripsi yang berjudul “Pengaruh 

kreativitas guru agama dalam proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

(PAI) terhadap motivasi belajar siswa kelas VII SMP Negeri 1 Porong 

Sidoarjo”, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Kreativitas guru agama pada proses pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam (PAI) dikatakan cukup baik karena dari hasil prosentase mendapat 

63,928%, yaitu terletak antara (60% - 75%).  

2. Motivasi belajar siswa kelas VII SMP Negeri 1 Porong Sidoarjo termasuk 

kategori tinggi karena dari hasil prosentase mendapat 84,642%, yaitu 

terletak antara (68% - 85%). 

3. Antara kreativitas guru agama pada proses pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam (PAI) dan motivasi belajar siswa kelas VII SMP Negeri 1 

Porong Sidoarjo terdapat pengaruh yang signifikan. Hal ini terbukti 

dengan hasil analisa data statistik “product moment” sebesar 0,6159 yang 

mana jika hasil tersebut dikonsultasikan dengan nilai “r tabel" maka taraf 

signifikansi 5% sebesar : 0,374 dan taraf signifikansi 1% sebesar 0,478. 

Dengan memperhatikan besarnya rxy (yaitu = 0, ), yang berkisar 

antara 0,40 - 0,70 berarti terdapat kolerasi positif antara variabel X dan 

variabel Y dan itu termasuk kolerasi positif yang sedang atau cukup. 
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Selanjutnya pengujian signifikansi koefisien korelasi dengan uji t. 

Untuk kesalahan 5% uji dua fihak dan dk = n – 2 = 28 – 2 = 26, maka 

diperoleh t tabel = 2,056. Ternyata harga t hitung 3,985 lebih besar dari 

t tabel 2,056, sehingga Ho ditolak. Berdasarkan hasil penelitian ini 

dapat diketahui bahwa ada pengaruh positif dan signifikan variable 

kreativitas guru agama (X) terhadap motivasi belajar siswa (Y). 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyadari masih terdapat 

keterbatasan yang muncul. Oleh karena itu, hasil penelitian ini belum dapat 

dikatakan sempurna. Namun demikian diharapkan dapat memberikan    

kontribusi bagi praktisi pendidikan dalam rangka pembelajaran. Terdapat 

beberapa hal yang dapat dilakukan lebih lanjut sebagai masukan yang 

mungkin dapat berguna bagi lembaga yang menjadi  obyek penelitian ini 

yaitu SMP Negeri 1 Porong Sidoarjo antara lain: 

1. Pihak sekolah perlu menumbuhkan rasa kepeduliannya kreativitas guru 

agar terwujudnya generasi penerus  yang aktif dan kreatif sehingga 

dapat bersaing dalam kompetisi global yang selalu berubah. 

2. Pihak sekolah perlu menumbuhkan rasa kepeduliannya terhadap 

pengelolaan kelas secara keseluruhan  baik   dari  segi  fisik  maupun  

siswa, agar menjadi sekolah yang lebih berkualitas. 
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