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KESIMPI.J t,AN DAN SARAN'SARAN

Sebagalakhirdaripembahasanskripsiinipenulrsakankemu}iakandua

hal,yaitukesimpulandansaransertadiakhiripuladengankatapenutup'

A. KesimPulan

Darturatanyangterdapatpadabab.babterclahulupenulismengambil

kesimPulan sebagai berikut:

l. persiapan mengaiar nrerupakan se lnua kegiatan yang dilakukan guru berupa

prinsip-prinsipmenga.iarvangakanditerapkan<Jalamsuatusituasikhusus

clalam pengaJaran di kelas. Persiapan mcngajar terscbut meliputi: persiapan

situasi umum, persiapan terhadap murid yang akan dihadapi, persiapan dalam

tu.iuan"r"n* akan dicapai, persiapan dalam bahan yang akan disajikan,

persiapan dalam metode mcnga.iar vang akan disaiikan' persiapan dalam alat-

alat banru atau me(lia penga.laran, dan persiapan dalam teknik-teknik evaluasi'

Dari hasil wawancara tentanB persiapan mengajar guru bidang studi Pendidikan

AgamalstamdiSD.IaqrvimullJmmahsurabayamendapatkanskor2,6

sehinggadapatpenuliskatakanbahwapersiapanmengajartersebuttermasuk

kalegori cukuP troik'

I l)rcstasr belalar adalah pcnrlaran lrasrl usaha kcgtatan bclaSar yangdrnyatakun

dalambentukangka,hurufatausimbolyangdapatmencenninkanhasilyang

dicaparolehsetiapsiswadalamperiodetertentuyangdinyatakandalambentuk

,).1



bukuraport.I)arihasilbelaiarsiswaSekolahDasar'I.aqwimull.jmmahJcmur

Ngawinan Surabaya pada bidang studi Pendidikan Agama Islam dapat penulis

katakancukupbaik,karcnantlairata-rataraportbidangstudiPcndrdikan

Agama lslam adalah 6,9'

3. Dari hasil analisa data diperoleh nilai r* sebesar 0'937 1'ang selanjutnya

(llh()lr:,rlllr:.rl,irrr tlctt6ltrr trtli, l.rrlrl, r l'r,rlttel M'ltttttt:rtl ,ll(lil lrllrrl I't 1rt't!rl'iltlll

'9g%dan95u/oclenganlumlahrcsptlndenl5atauN.l5didapatnilaisebesar
0,684 dan 0,553 ini berarti nlai r', dari hasil analisa data lebih besar dari 'r"

l)roduct Moment. t)engan demrkran hrpotcsa nilai (llo)dittllak dan menerima

hipotesakerja(Ha)yangberbunyi..Terdapatpengaruhantarapersiapan

rnengajar guru agama dengan prestasi belajar siswa"' Dan untuk mengetahui

sejauh mana pengaruh antara kedua variabel dalam penelitian ini' maka nilai ro'

dikonsultasikan dengan kriteria yang telah ditetapkan untuk mendapatkan

interprestasinya.I)anternyataangka0,g3Tberadaantara0'800danl'00

suhrngga lrlrcrprcslaslllya mcnunlukkan p*n$aruh yang kuat atau ttng'gl'

B. Saran-saran

Proses persiapan mcngajar guru dalam usaha pcningkatan prestasi belajar

Penditlikan Agarna lslam siswa adalah sangat penting dan hal tersebut telah

dicapai dengan hasil yang bark. Akan tetapi mengingat usaha tersebut tidak hanya

herhctrri srmpgl rli situ sdn rlgn pcrlu.iuga puningkatan makn cliharapkan porg Suru

agar:
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l. Selalu bekerja sama atau menlalin hubungan yang lebih erat lagi kepada bapak

kepala sekolah dan juga terhadap guru-guru lain' karena pelajaran satu dengan

pelajaaran lain saling menunjang. .luga meningkatkan pendekatan kepada

siswa, sehingga siswa lebih merasa senang terhadap guru agama'

2. Selalu meningkatkan usahanya dalam hal persiapan baik itu diminta untuk

membuatnya atau tidak, rnengingat prestasi belajar banyak ditentukan oleh

faktor guru Yang bersangkutan.

3. Kepala sekolah SD Taqwirnul Ummah Jemur Ngawinan juga sudah baik sekali

dalam menciptakan hubungan kerja sama yang tepat dan menyenangkan'

Namun mengingat fungsinya sebagai penanggung jawab terhadap keberhasilan

pendidikan dan pcngajaran, maka diharapkan dari kepala sekolah untuk

meningkatkan kontrol terhadap usaha-usaha guru agama yang masih dirasa

kurang. Mengingat keberhasilan atau tidak tercapainya tujuan pengajaran

banyak yang mempengaruhinya, maka dibutuhkan saran dan fasilitas yang

memadai. Maka disarankan kepada pihak yang berwenang atau kepala sekolah

dan ketua yayasan agar mcmenuhi tlan meningkatkan sarana dan fasilitas

sekolah yang dirasa masih kurang lengkap selama ini'

C. Penutup

Dengan nama Attah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyavang, syukur

Aliranrdulrllulri l{obbrl Alarnin atls lnul)ahitn rahtnat dun hrdayah-Nya kcpadu
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kami, sehingga kami marnpu menyelesaikan skripsi ini, yang penulis yakin tanpa

bantuan bapak Dekan, dosen pembimbing serta aparat SD Taqwimul Ummah

Jemur Ngawinan, mustahil skripsi ini selesai'

Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada

'semua pihak yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini' Dan

semoga pcnulis ini dapat bermanlaat, khususnya bagi penulis sendiri dan

umumnya bagi masyarakat dan almamater tercinta, sekalipun penulis yakin disana

sini masih banyak kekurangan dan kekhilafan'




