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A. Kesimpulan

Dari keseruruhan pembahasan yang terah dikupas
baik secara teoritis maupun empiris, maka dapat diambil
kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa tingkat profesionafisme guru agama di sMp

Negeri I Mojowarno Jombang tahun ajaran lggB/1ggg
adalah tergolong baik. Ini terbukti Bg% guru agama

dapat memahami profesinya dalam meraksanakan
tugasnya baik pra, in maupun post pelaksanaan proses

belajar mengajar.

2. Bahwa prestasi berajar siswa sMp Negeri r Mojowarno

Jombang tahun ajaran 1g9B/1999 dibidang pendidikan
agama Islam mencapai kriteria lebih dari cukup
bahkan dapat dikatakan baik. Hal ini bisa dilihat
dari nilai rata-rata yang diperoleh mencapai nilai
75, BB.

3. Dari kajian dan proses analisa, ditemukan bahwa ada

pengaruh yang sangat kuat atau tinggi
profesionarisme guru agama terhadap prestasi belajar
PAr siswa sMp Negeri r Mojowarno Jombang tahun
ajaran 1998 /1999. rni terbukti dari hasil
perhitungan korelasi product moment, yaitu sebesar
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0 ,953 yang berada pada nilai ,, r,, 0,90- 100.

4. Pengaruh tersebut sangat kuat atau tinggi, yaitu
menempati pada angka 0,953.

B. Saran-Saran

setelah penulis simpulkan sebagaimana tersebut
diatas, maka sumbangan pemikiran yang dapat penulis
kemukakan sebagai berikut :

1. Kepada kepala sekolah sMp Negeri I Mojowarno

Jombang, hendaknya dapat menjaga dan menciptakan

suasana yang mampu membangkitkan semangat s{.ru untuk

lebih dan lebih meningkatkan lagi profesinya, yaitu
dengan cara :

a. Menyerenggarakan penataran-penataran, lokakarya

bagi guru.

b. Menyediakan sarana-sarana penting berupa
pengadaan pusat sumber belajar bagi guru,
disamping itu tidak karah penting juga pengadaan

media pembelajaran agama bagi siswa.

c. Menciptakan lingkungan harmonis bagi guru, siswa

dan semua pihak yang ikut bertanggung jawab

dalam pelaksanaan proses belajar mengajar.

2. Kepada guru agama sMp Negeri r Mojowarno Jombang,

hendaknya senantiasa meningkatkan dan mengembangkan

profesinya sejalan dengan tuntutan laju perkembangan
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dan kemajuan dunia pendidikan, dengan cara :

a. Mengembangkan diri melalui pre service education
yang rebih tinggi, in service education maupun

on service education.

b. otodidak multi literatur/referensi sesuai dengan

bidang yang dipegang.

3. Kepada sisu'a sMp Negeri I Mo jowarno Jombang,
hendaknya selaIu meningkatkan prestaslnya, yaitu
dengan jalan :

a. Giat dan rajin belajar baik di sekolah maupun di
luar sekolah.

b. Disiplin dalam segala ha1 terutama dalam belajar.
sebagai akhir kata penutup, kami hanya bisa

berharap semoga hasil penelitian yang telah kami
lakukan hingga menjadi sebuah karya turis ilmiah ini,
dapat memberikan sumbangsih pemikiran kepada semua

pihak yang berkepentingan terutama para pembaca, dan

semoga dapat memberikan nilai guna manfaat kepada semua

pihak terutama bagi penulis sendiir. Dan sebagai
manusia biasa yang tak iuput dari kesalahan, kami
sangat mengharapkan kritik dan saran konstruktif demi

kesempurnaan pada karya selanjutnya.


