
107 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan tentang pengaruh profesionalisme Guru bidang 

studi Aqidah Akhlak terhadap motivasi belajar siswa pada Madrasah 

Tsanawiyah At – Tauhid Surabaya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:  

1. Profesionalisme guru bidang studi Aqidah Akhlak di Madrasah Tsanawiyah 

At – Tauhid Surabaya. 

Dari pengamatan yang telah dilakukan di Madrasah Tsanawiyah At – 

Tauhid Surabaya tentang profesionalisme guru dikatakan baik. Hal ini 

dibuktikan dengan hasil analisis yang dilakukan, setelah dilakukan 

pengumpulan data melalui angket yang disebarkan kepada 35 responden. 

Hasil analisis tersebut adalah sebagai berikut: 

Mx =
∑�

�
=

���

��
 = 80,4% 

Dari hasil perhitungan di atas diketahui bahwa rata-rata prosentasenya 

adalah 80,4% dan menurut SuharsimiArikunto (1999 209) ada empat kriteria 

yang dapat dijadikan ukurannya itu baik (76-100%), cukup (56-75%), kurang 

baik (40– 55%), tidak baik (kurang dari 40%). Dengan demikian dapat 

diketahui bahwa  profesionalismeguru di Madrasah Tsanawiyah At – Tauhid 

Surabaya tergolong baik. 
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2. Motivasi belajar siswa kelas VII Madrasah Tsanawiyah At – Tauhid Surabaya 

Sesuai dengan hasil angket yang disebarkan kepada responden, dan 

setelah hasil tersebut dianalisis peneliti berkesimpulan bahwa motivasi belajar 

siswa kelas VII di Madrasah Tsanawiyah At – Tauhid Surabaya dapat 

dikatakan baik. Hal ini diketahui dengan 

My =
∑�

�
 = 

���

��
 = 83,7 

3. Pengaruh profesionalisme guru bidang studi Aqidah Akhlak terhadap motivasi 

belajar siswa di Madrasah Tsanawiyah At – Tauhid Surabaya. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan untuk mengetahui ada atau 

tidaknya pengaruh profesionalisme guru terhadap motivasi belajar siswa, 

dengan menggunakan analisis data regresi linier sederhana guna mengetahui 

linieritas satu variabel dengan variabel yang lain dan dengan menggunakan 

analisis data uji signifikansi guna mengetahui pengaruh signifikan antara 

variabel X (motivasi belajar siswa) dengan variabel Y (profesionalisme guru). 

Dan hasil penelitian ini diperoleh F hitung sebesar 6,1663 dengan signifikansi 

0,005 sedangkan nilai F tabel dengan taraf signifikansi 5% diperoleh F tabel 4,17. 

Perbandingan antara keduanya menghasilkan Fhitung > Ftabel atau 6,1663 

> 4,17 dengan signifikansi (0,005) < α (0,05). Dengan demikian penguji 

menunjukkan menerima Ha. 

Maka dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Hal ini 

menunjukkan bahwa hipotesis yang berbunyi “pengaruh signifikansi 
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profesionalisme guru terhadap motivasi belajar siswa kelas VII Madrasah 

Tsanawiyah At – Tauhid Surabaya diterima, artinya dengan adanya tenaga 

pendidik yang profesional mampu memberikan dampak yang signifikan 

dalam membangun motivasi belajar siswa di Madrasah Tsanawiyah At – 

Tauhid Surabaya. 

B. Saran 

Melihat hasil penelitian di atas, dapat diberikan beberapa saran yang 

diharapkan akan menjadi bahan pertimbangan bagi Madrasah Tsanawiyah At 

– Tauhid Surabaya di dalam upaya meningkatkan profesionalisme guru dalam 

membangkitkan motivasi belajar siswa, yaitu: 

1. Para guru untuk selalu meningkatkan profesionalismenya, karena 

pendidikan adalah faktor penting bagi peningkatan kualitas sumber daya 

manusia demi terciptanya pembangunan nasional yang lebih baik dan 

berkesinambungan. 

2. Guru hendaknya terus berupaya memperluas pengetahuan serta 

mendalami tugas yang dipikulnya. Karena dengan cara ini diharapkan 

akan membantu peserta didik dalam meraih memotivasi dan meraih 

keberhasilan belajar yang lebih baik lagi. 
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3. Dalam upaya peningkatan profesionalisme tidak hanya dilakukan oleh 

guru saja tapi juga oleh seluruh pihak – pihak terkait, selain itu untuk 

meningkatan profesionalisme Guru hendaknya Guru lebih giat dalam 

mengikuti berbagai macam pelatihan yang dapat meningkatkan 

kompetensi Guru. 


