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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan  hasil analisa data yang telah dilakukan oleh penulis, maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Program kegiatan kelompok kerja guru Pendidikan Agama Islam (KKG 

PAI) berdasarkan rumus prosentase diperoleh nilai 95,9 dengan kategori 

sangat baik. Program kegiatan meliputi pembahasan perangkat 

pembelajaran, metode, alat dan media pembelajaran, dan juga pembahasan 

mengenai hal-hal yang terjadi dalam kegiatan belajar mengajar.  

2. Profesionalitas pembelajaran guru Pendidikan Agama Islam Sekolah 

Dasar di Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek, berdasarkan rumus 

prosentase diperoleh nilai 81,9 dengan kategori sangat baik. Meliputi 

kemampuan guru dalam penyusunan perangkat pembelajaran, penggunaan 

metode pembelajaran, penggunaan alat dan media pembelajaran, serta 

kemampuan mengatasi permaslahan yang dialami dalam kegiatan belajar 

mengajar. 

3. Program Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Islam (KKG PAI) 

memilki pengaruh yang cukup signifikan terhadap Profesionalitas 

pembelajaran guru. Berdasarkan Harga r tabel untuk kesalahan 5% dengan 

n=32 adalah 0,349 dan taraf  kesalahan 1% adalah 0.449. karena harga r 

hitung lebih besar dari pada r tabel baik untuk kesalahan 5% maupun 1% 
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(0.486 > 0.449>0,449), maka dapat disimpulkan bahwa Ha diterima dan 

Ho ditolak dengan bunyi terdapat pengaruh pengaruh pengaruh program 

KKG PAI terhadap kualitas pembelajaran guru. Hasil perhitungan r 

(0.486) jika dikonsultasikan dengan tabel interpretasi korelasi 

menunjukkan tingkat hubungan cukup/sedang. 

Koefisien determinasinya adalah r2 = 0.4862 = 0.236, hal ini berarti 

profesionalitas pembelajaran guru anggota KKG PAI di Kecamatan 

Gandusari Kabupaten Trenggalek sebesar 23.6% melalui persamaan 

regresi Y = 11,52 + 0,43 (95,9). Sisanya, 76.4% dipengaruhi oleh faktor 

lain. Faktor lain tersebut antara lain : latar belakang pendidikan, 

pengalaman mengajar, usia (umur) , dan lain-lain. 

B. Saran-saran  

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis perlu memberikan saran-

saran yang akan membawa manfaat bagi semua pihak yang mempunyai kaitan 

dengan penelitian. Saran-saran penulis adalah : 

1. Anggota KKG PAI lebih aktif lagi dalam mengikuti program kegiatan 

KKG PAI untuk menambah pengetahuan tentang pelaksanaan kegiatan 

belajar mengajar yang efektif. 

2. Anggota KKG PAI agar terus meningkatkan profesionalitas pembelajaran 

supaya kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan optimal. 

3. Anggota KKG terus bersemangat mengikuti setiap pertemuan kegiatan 

KKG PAI untuk meningkatkan profesionalitas sebagai guru. 
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