
BAB IV

KESIMPUI.AN DAN SARAN_SARAN

Sebagal akhln darl pembahasan skrlpel lnt penulte

akan kemukakan dua haI yaltu keelmpulan dan Earan-aaran

Eerta dlakhlrl pula dengan kata penutup.

A- Eesimpulan

Darl uralan yang terdapat pada bah-bab terdahulu
penulls menElambll keslmpulan sebagai berlkut :

1. Bahwa perslapan mengaJar guru agama dl MTe Mathlabul

Huda Weru dalan keadaan balk, ha1 ln{danat dlllhat
dalam tabel tentang pengaruh pgrelapan mengaJar guru

agalna yang rata-rata alternatlf etau krlterla
nllalnya balk dan eukup, yang mengandung antl daLan

observael perelapan mengaJar guru agama mendapat

skor S dan 2. Blla 15 item tentang perslapan

mengaJar dlkallkan dengan rata-rata nllat.S (l5xl3)
berartl berJunrlah 45 (empat puluh 1lura). Sedangkan

nllal rata*rata pJnelapan menEaJar adalah g?, Jlka
dlpnoeentaelkan = 82,2 %. Dengan demlklan dapat

dlslmpulkan bshwa per-elapan uengaJar- gunu agana dl
MTe Hathlabu} Huda. Weru daLam keadaan eangat balk,

2. Keberhasllan proses belaJar mengaJar dl MTs Mathrabur

Huda Weru, blla dlllhat dal-am tabel tentang

keberhaslLan proses belaJar mengaJar maka menunJukkan
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bahwa keberhaellan protseg belaJar mengaJar dl MTe

Hathlabul Huda Weru berhaell dengan bal,k. _Hal lnt
dlnyatakan densan banyaknya nl1al balk ;lti'ix dan

:-
t13;B yang menunJukkan maelh perlu ueaha daLam rangka

menlngkatkan keberhaslLan Proses belaJar mengaJar dl

MTe Mathlabul Huda

3. Adapun tlngkat pengaruhnya perglapan mengaJar guru

s,gana, terhadap keberhasllan proaea belaJar mengaJar

dl MTe Mathlebu1 Huda Weru menunJukkan' tlngkat
pengaruh yang kuat atau tlnesl. HaL lnl dapat

dlbuktlkan darl nll"al r*, eebeaan 0,737 dan 0,782.

Beearnya r*u teraehut dengan menggunakan lnterpretael

seegra eederhana terletak antara 0,70 0,90

menunJukkan korelasl yang kuat atau tlngel. Denlklan

Juga beearnva rxy (0,737 dan 0,782) berdaearkan tabel
,'r, Product Homent pada taraf elenlflkan 5 fr = 0,632.

dengan demlklan rxy = 0,797 dan 0,7A2 Lebth beear

darl Rt = 0,63?'

B. Eeran-Sanr.an

Proeee perelaps,n mengaJar guru agama dalam

keberhaellan proseg beLaJar mengaJan adalah eangat

pentlng. Itu Eemua telah dlcapalnya dengan haell tlnggl.
Tapt menglngat ueaha ltu tldak hanya benhentl eampal

dleltu eaJa dan perlu Juga penlngkatan maka dlharapkan

pada guru agama untuk :
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Se1aln bekerJasana atau menJalln hubungan yang Ieb1h

erat lagl kepada bapak kepala sekolah dan Juga

terhad.ap guru-guru laln, karena relaJaran satu dengen

pelaJaran yang laln eallng menunJang. Juga

menlnghatkan pendekatan pada slswa, sehlngga etswa

merasa Bena,ng terhadap guru agalna

Selalu menlngkatkan usahanya dalam hal perslapan

balk ltu dlulnta untuk nembuat maupun tldak,

menglngat keberhasllan proaes belaJar mengaJar banyak

dltentukan oleh faktor. g-uru ye.ng bensangkutan.

Kepala MTs Math1abul Huda Weru Juga sudah balk

eekall dalam menclptakan hubungan kerJasama yang

tepat dan menyenangkan. Namun menglngat fungslnya

sebagal penanggung Jawab terhadap keberhasllan

pendldll<an dan pengaJaran, maka dlharapkan darl

kepala sekolah untuk menlngkatkan kontroaktlf

terhadap usaha-ueaha guru agama yanq maelh kurang.

Menglngat keberhasllan atau tldak tercapalnya tuJuan

pengaJar6,n banyak yeng mempengaruhlnya, maka

dlbutuhkan sarana dan fasllltas yang memadal. Maka

dlsarankan pada pthak yeng berwenang atau kepala

sekolah dan ketua yayaaan. agar memenuhl dan

menlngkatkan saran& dan faellltas eekolah yang dlraea

selama lnl maelh kurang lengkap.
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C. Penutup

Akhlrnya dengan eegala daya dan kemaurpuan penulle

tereeleealkan Juga peurbahasan Penelltlan yang berwuJud

Ekrlpsl 1nl, y6ng PenullE yakln tanpa bantuan bapak

Dekan, dosen pemblmblng, eerta apanat nadrasah Math1abul

Huda Weru Paclran Lamongan, mustahll eknlpel lnl
eel"esal.

Untuk ltu pada keaempatan lnl penulle nengucapkan

terlma kaelh kepada aemua plhak yang telah banyak

nembantu dalam menyeleealkan skrlpel lnl. Dan aemoga

penullsan tnl depat bermanfaat, khususnva ba8l Penulls

eendlrl dan umunnya bagl maeyarakat dan almanater

terclnta, eekallpun penulle yekln bahwa penullean

ekrlpsl lnl maelh belum dapat dlketakan Bempunna,

Dan karena tlade deya dan kemampuan tanpa ma'unah

darl AIIhh $WT, maka penulle Juga memanJatkan eyukur

kehadlrat Alleh SWT.


