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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengadakan penelitian, pengumpulan data, pengolahan 

data dan penganalisaan data hasil dari penelitian, maka dapat diambil suatu 

kesimpulan bahwa Pengaruh Kompetensi Profesional Guru Pendidikan Agama 

Islam dan Motivasi Belajar Peserta Didik Terhadap Hasil Belajar Pendidikan 

Agama Islam di SMK N 1 Metro adalah sebagai berikut : 

1. Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara kompetensi profesional

guru pendidikan agama Islam terhadap hasil belajar Pendidikan Agama

Islam peserta didik kelas X di SMK N 1 Metro yaitu sebesar 0,979 dengan

kategori pengaruhnya sangat kuat/ sangat tinggi, sehingga hipotesis pertama

diterima yaitu semakin baik kompetensi pedagogik guru PAI maka hasil

belajar  PAI peserta didik kelas X di SMK N 1 Metro akan meningkat.

2. Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara motivasi belajar peserta

didik terhadap hasil belajar Pendidikan Agama Islam peserta didik kelas X

di SMK N 1 Metro yaitu sebesar  0,969 dengan kategori pengaruhnya sangat

kuat/ sangat tinggi, sehingga hipotesis kedua diterima yaitu semakin tinggi

tingkat motivasi belajar peserta didik maka  maka hasil belajar pendidikan

agama Islam peserta didik kelas X di SMK N 1 Metro akan meningkat.

3. Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara kompetensi profesional

guru pendidikan agama Islam dan motivasi belajar peserta didik terhadap

hasil  belajar Pendidikan Agama Islam peserta didik kelas X di SMK N 1

Metro,  karena nilai r lebih kecil dari pada tingkat  yang digunakan (yaitu

0,05) atau 0,000 < 0,05, sehingga hipotesis ketiga diterima yaitu semakin

tinggi tingkat kompetensi profesional guru PAI dan motivasi belajar peserta

didik secara bersama-sama akan semakin meningkat hasil belajar peserta

didik kelas X di SMK N 1 Metro.
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka penulis dapat memberikan 

beberapa saran sebagai berikut :    

1. Kepada seluruh peserta didik SMK N 1 Metro hendaknya tetap menjaga 

motivasi belajar dengan baik, agar dapat meraih hasil belajar yang baik dan 

nantinya dapat mencapai prestasi yang gemilang dan lulus dengan hasil 

yang maksimal sesuai dengan apa yang diharapkan. 

2. Kepada guru Pendidikan Agama Islam (PAI) hendaknya agar terus 

mengembangkan kompetensi-kompetensi keguruannya sehingga terus dapat 

memberikan pemahaman ajaran-ajaran Islam pada peserta didik dan 

membentuk keluhuran budi pekerti peserta didik. 

3. Kepada pihak sekolah diharapkan terus memberikan dorongan serta 

himbauan kepada guru untuk lebih kreatif dalam menyampaikan materi 

pelajaran di kelas. serta diharapkan kepada pihak sekolah agar terus 

mengupayakan untuk melengkapi sarana dan prasarana yang menunjang 

keberhasilan dalam pembelajaran. Agar lebih mendorong minat peserta 

didik dalam belajar khususnya pada mata pelajaran agama Islam.  

 




