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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan di atas dapat disimpulkan 

bahwa: 

1. Terdapat hungungan yang signifikan antara hasil kompetensi profesional 

guru Qur’an Hadits dengan nilai korelasi person sebesar 0,312. Koefisien 

determinalnya yaitu : 0,312
2
 x 100% = 9,73%. Hal ini menunjukkan 

bahwa sumbangan professional guru Qur’an Hadits terhadap Hasil belajar 

sebesar 9,73%. Jika dilihat dari keeratan hubungannya kompetensi 

profesional guru Qur’an Hadits berkontribusi rendah terhadap hasil belajar 

siswa di MA Nurul Ulum, yanki sebesar 9.73% sedangkan 90,27% 

dipengaruhi oleh faktor lain seperti diri sendiri (kemandirian belajar, minat 

belajar), lingkungan, lingkungan keluarga, dan lingkungan masyarat. 

 

2. Terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi belajar dengan hasil 

belajar dengan nilai korelasi person sebesar 0,306
2
 x 100% = 9,36%. Hal 

ini menunjukkan bahwa sumbangan motivasi belajar terhadap hasil belajar 

sebesar 9,36%. Jika dilihat dari keeratan hubungannya motivasi belajar 

berkontribusi rendah terhadap hasil belajar siswa di MA Nurul Ulum, 

yanki sebesar 9,36% sedangkan 90,64% dipengaruhi oleh faktor lain 

seperti diri sendiri (kemandirian belajar, minat belajar), lingkungan, 

lingkungan keluarga, dan lingkungan masyarat.  

 

3. Terdapat hubungan yang signifikan antara kompetensi profesional guru 

Qur’an Hadits dan motivasi belajar tehadap hasil belajar, dengan nilai 

korelasi person sebesar 0, 468
2 

x 100% = 21,90%. Hal ini menunjukkan 

bahwa sumbangan gabungan dari kedua valiabel (X1 dan X2) terhadap 

hasil belajar (Y) sebesar 21,90%. Jika dilihat dari keeratan hubungannya 

kedua variabel tersebut yakni: kompetensi profesional guru Qur’an Hadits 
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dan motivasi belajar terhadap hasil belajar, berkontribusi sedang terhadap 

hasil belajar siswa di MA Nurul Ulum, yanki sebesar 21,90% sedangkan  

78,1% dipengaruhi oleh faktor lain seperti diri sendiri (kemandirian 

belajar, minat belajar), lingkungan, lingkungan keluarga, dan lingkungan 

masyarat. 

Dengan demikian tinggi atau rendahnya hasil belajar siswa dapat didukung 

dari tinggi atau rendahnya kompetensi professional yang dimiliki oleh guru dan 

juga kemauan atau motivasi belajar yang kuat dari diri siswa itu sendiri.  Oleh 

sebab itu peningkatan kompetensi professional guru Qur’an Hadits dan motivasi 

belajar harus ditingkatkan semaksimal mungkin, sehingga seimbang antara 

tingginya hasil belajar siswa dengan tingginya kompetensi professional guru 

Qur’an Hadits dan motivasi belajar siswa tersebut. 

 

B. Rekomendasi  

Dari hasil observasi yang peneliti lakukan maka ada beberapa rekomendasi 

yang dapat peneliti paparkan yakni: 

 

1. Guru Qur’an Hadits di MA Nurul Ulum belum sepenuhnya dikatakan 

profesional hal itu dapat di lihat dari belum mampunya guru dalam 

memilih dan menggunakan metode pembelajaran di kelas. Guru Qur’an 

Hadits masih cenderung menggunakan metode yang monotan dan kurang 

inovatif, yakni hanya menggunakan metode ceramah dan diskusi 

kelompok. Sedangkan dalam kompetensi profesional guru, salah satu 

indikator profesional Guru adalah mampu mengelolah interaksi 

pembelajaran di dalam kelas.  

 

2. Selain kurang menguasai metode pembelajaran, guru Qur’an Hadits di MA 

Nurul Ulum juga masih belum mampu memahami pentingnya melakukan 

penilaian prestasi belajar siswa. Hal itu di dasari dengan tidak adanya 
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catatan hasil tugas harian siswa yang telah diberikan selama proses 

pembelajaran. 

Karna guru Qur’an Hadits hanya menyimpan nilai hasil MID semester, 

semester dan juga nilai raport. Sedangkan untuk nilai tugas kesehariannya 

guru tidak mendokumentasikannya (tidak memasukkan ke dalam buku 

nilai). 

 

3. Hasil belajar Qur’an Hadits di MA Nurul Ulum masih rendah, hal tersebut 

selain dipengaruhi oleh kurangnya profesional guru dan juga motivasi 

belajar siswa, juga di pengaruhi oleh faktor lain seperti: 

a. Rendahnya minat siswa dalam mempelajari pelajar Qur’an Hadits, 

karena pada prakteknya setiap guru akan memulai pelajaran Qur’an 

Hadits ternyata masih banyak siswa yang terlambat masuk kelas. 

Selain itu juga pada waktu istirahat sekolah jarang ditemukan siswa di 

dalam perpustakaan untuk mencari atau sekedar membaca buku-buku 

yang berkaitan dengan mata pelajaran Qur’an Hadits, mereka 

cenderung lebih menyukai pergi ke lab komputer atau pergi ke kantin 

sekolah.  

b. Kemandirian belajar siswa yang masih rendah hal itu dilihat dari masih 

banyaknya siswa menyepelekan tugas pelajaran Qur’an Hadits, mereka 

cenderung mengerjakan tugas nya di sekolah sebelum pelajaran 

tersebut dimulai. Bahkan tidak jarang mereka tidak mengerjakan tugas 

mata pelajaran Qur’an Hadits yang diberikan oleh guru.  

 

C. Saran  

Berdasarkan kesimpulan dan analisis data di atas terdapat permasalahan 

yang dihadapi oleh sekolah MA Nurul Ulum Tulungagung, Kec. Gading Rejo, 

Kab. Pringsewu, maka dalam pelaksanaan pembelajaaran Qur’an Hadits dapat di 

berikan rekomendasi/saran sebagai berikut: 
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1. Guru Qur’an Hadits sebagai seorang pendidik dan pengajar harus 

memiliki kompetensi professional, sebagai seorang guru yang 

professional untuk melaksanakan pembelajaran yang kreatif, inovatif 

demokratis dan mempunyai tanggung jawab yang besar serta dedikasi 

yang tinggi dalam pendidikan. 

2. Profesional guru Qur’an Hadits hendaknya dapat lebih berinteraksi 

sosial yang baik dengan seluruh lapisan yang berhubungan dengan 

kependidikan.  

3. Mutu pendidikan perlu ditingkatkan agar kualitas pendidikan menjadi 

lebih baik lagi, khususnya pada mata pelajaran Qur’an Hadits  hal 

tersebut juga harus di imbangi dengan pemberian motivasi belajar 

terhadap siswa agar nantinya motivasi belajar siswa tersebut juga 

menjadi lebih baik. 

4. Guru Qur’an Hadits diharapkan untuk selalu mengakses informasi yang 

terbaru, baik melalui media cetak ataupun elektronik serta media canggih 

guna mendukung proses pembelajaran.  

5. Karakter dan tampilan guru diusahakan meliputi keterampilan atas 

terintegrasinya kompetensi guru, baik kompetensi pedagodik, 

kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian.  

Sehingga mampu meningkatkan motivasi belajar siswa terhadap 

pelajaran Qur’an Hadits dan meningkatkan hasil belajarnya. 

 

 




