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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN  

Berpijak dari pembahasan tentang hubungan antara pengelolaan 

pembelajaran dan aktivitas belajar dan masalah-masalah yang dijadikan dasar 

berpijak dalam penelitian ini serta dari berbagai data yang telah dikumpulkan 

dan dianalisa, maka peneliti dapat mengambil  kesimpulan sebagai berikut:  

Persepsi siswa tentang pengelolaan pembelajaran dalam praktek Shalat 

memiliki korelasi positif dengan aktivitas belajar PAI siswa kelas VIII SMP 

Negeri 2 Semarang, yakni berdasarkan analisis korelasi product moment 

antara variabel x dengan variabel Y pada taraf signifikansi 0,01 dan 0,05, 

keduanya menunjukkan hasil yang signifikan yaitu:  

Ro  = 0,601 

Rt (0,01)  = 0,372  

Rt (0,05)  = 0,288  

Dengan demikian nilai rhitung baik pada taraf signifikansi 0,01 maupun 

0,05 lebih besar dari rtabel, maka hipotesis yang penulis ajukan diterima 

(signifikan). Ini berarti terdapat korelasi positif antara variabel X (persepsi 

siswa tentang pengelolaan pembelajaran dalam praktek Shalat) dan variabel Y 

(aktivitas belajar PAI).  

 

B. SARAN  

1. Bagi kepala sekolah, sebagai pemimpin hendaknya memberi bimbingan, 

motivasi, dan evaluasi terhadap para guru agar lebih meningkatkan 

kompetensi dalam pengelolaan pembelajaran. 

2. Guru dalam sebuah lembaga pendidikan memiliki peran yang besar 

terhadap keberhasilan pendidikan karena guru merupakan orang yang 

menterjemahkan tujuan pendidikan dan sekaligus perancang dan pelaksana 

proses pembelajaran. Berdasarkan hal tersebut peningkatan kualitas guru 

mutlak diperlukan. 
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3. Bagi siswa-siswi SMP Negeri 2 Semarang hendaknya belajar tidak hanya 

dan bahan yang diberikan oleh guru di kelas, melainkan aktif mencari 

sumber-sumber lain tentang materi yang berhubungan dengan mata 

pelajaran sekolah karena hal itu juga mendukung prestasi siswa. Karena 

guru bukan satu-satunya sumber yang dapat dijadikan referensi, melainkan 

masih banyak lagi. Guru hanya sebagai pembimbing siswa dalam belajar. 

 

C. PENUTUP  

Sebagai penutup skripsi ini, penulis ucapkan syukur alhamdulillah 

kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah dan 

inayahnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.  

Peneliti menyadari akan keterbatasan kemampuan, kurangnya 

pengetahuan sehingga skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Untuk itu peneliti 

berharap kritik dan saran demi perbaikan dan kesempurnaan.  

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah 

membantu menyelesaikan skripsi ini, semoga amal baik ini mendapatkan 

balasan yang setimpal dari Allah SWT.  

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan para 

pembaca, baik di lingkungan Fakultas Tarbiyah maupun di lingkungan 

mahasiswa IAIN Walisongo Semarang.  

 


