
BAB V 

KESIMPULAN, SARAN, DAN PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Mengacu pada rumusan masalah yang ada pada bab I maka penulis 

memiliki 3 kesimpulan yaitu: 

1. Persepsi siswa tentang profesionalitas guru PAI di SMA Negeri 1 

Karangtengah sebesar 51,96 termasuk dalam kategori “cukup” yaitu 

berada pada interval 48 – 53. 

2. Motivasi belajar PAI siswa di SMA Negeri 1 Karangtengah sebesar 55,17 

termasuk dalam kategori “cukup” yaitu berada pada interval 50 – 58. 

3. Terdapat hubungan  yang positif sebesar 0,341 antara persepsi siswa 

tentang profesionalitas guru PAI dengan motivasi belajar PAI siswa di 

SMA Negeri 1 Karangtengah.  

 

B. Saran-saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka dengan segala 

kerendahan hati penulis mencoba memberi saran-saran sebagai berikut: 

1. Kepada Pengawas sekolah hendaknya melakukan penilaian dan pembinaan 

dengan melaksanakan fungsi-fungsi supervisi baik supervisi akademik 

maupun supervisi manajerial. Misalnya, melakukan pembinaan 

pengembangan kualitas sekolah, kinerja kepala sekolah, kinerja guru, dan 

kinerja seluruh staf sekolah, serta melakukan evaluasi dan monitoring 

pelaksanaan program sekolah beserta pengembangannya. 

2. Kepada Kepala Sekolah, sebagai pemimpin hendaknya memberi 

bimbingan, motivasi, dan evaluasi terhadap para guru agar lebih 

meningkatkan profesionalitas dalam pengelolaan pembelajaran. 

3. Kepada segenap guru terutama guru agama agar selalu meningkatkan 

profesionalitasnya agar dalam melaksanakan tugas dapat semakin baik 

sehingga motivasi belajar siswa semakin meningkat. Guru juga harus 

menyadari bahwa dalam sebuah lembaga pendidikan mereka memiliki 
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peran yang besar terhadap keberhasilan pendidikan, karena guru 

merupakan orang yang menterjemahkan tujuan pendidikan sekaligus 

sebagai perancang dan pelaksana proses pembelajaran. 

4. Kepada orang tua siswa agar dapat meningkatkan perhatian terhadap 

proses belajar putra-putrinya, karena pendidikan bukan hanya 

tanggungjawab guru semata, melainkan tanggung jawab bersama antara 

orang tua, pemerintah, dan masyarakat. 

 

C. Penutup 

Alhamdulillahi robbil ‘alamin penulis ucapkan, berkat kasih sayang 

serta petunjuk dari Allah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini 

masih jauh dari sempurna baik dari segi susunan bahasa maupun bobot 

ilmiahnya. Hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada 

penulis. Karena itu, saran dan kritik yang membangun dari pembaca sangat 

penulis harapkan. 

Akhirnya, penulis berharap dan berdoa semoga skripsi ini dapat 

memberi sumbangan wacana bagi dunia pendidikan dan semua pembaca, serta 

bagi pribadi penulis. Amin. 


