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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis uji hipotesis pada bab IV, maka dapat diambil

beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Hipotesis pertama, kedua dan ketiga yang diajukan dalam penelitian ini

diterima,  yaitu “Terdapat pengaruh yang signifikan profesionalitas dan

motivasi kerja guru terhadap pembelajaran efektif.” Karena berdasarkan hasil

pengujian keberartian korelasi dan persamaan regresi ternyata nilai r lebih

kecil dari pada tingkat yang digunakan (yaitu 0.05) atau 0,000 < 0,05, sehingga

Ho ditolak. Artinya terdapat hubungan yang berarti antara profesionalitas dan

motivasi kerja guru terhadap pembelajaran efektif. Pengaruh profesionalitas

guru terhadap pembelajaran efektif sebesar 0,842 atau 70,907%. Pengaruh

motivasi kerja guru terhadap pembelajaran efektif seebsar 0,816 atau 66,60%.

Juga nilai regresi ganda atau Y yaitu: 11.309 dapat dijelaskan bahwa jika

profesionalitas dan motivasi kerja guru secara bersama-sama meningkat

sebesar 11.309 maka akan diikuti dengan peningkatan efektifitas pembelajaran.

2. Dua variabel penelitian yang diteliti terbukti bahwa variabel profesionalitas

guru pengaruhnya lebih besar terhadap pembelajaran efektif dibandingkan

dengan variabel motivasi kerja guru. Pengaruh profesionalitas sebesar 70,90%

dan pengaruh motivasi kerja 66,60%. Artinya bahwa profesionalitas lebih

dominan dalam mempengaruhi pembelajaran efektif.
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Selain dari profesionalitas dan motivais kerja guru di atas, maka faktor lain

yang ikut mempengaruhi pembelajaran efektif adalah faktor sarana fisik,

faktor siswa/orang tua dan faktor lingkungan pendidikan. Ini artinya bahwa

pembelajaran efektif tidak hanya ditentukan oleh profesionalitas dan motivasi

kerja guru saja tetapi juga dibutuhkan sarana penunjang pendidikan yang

memadai.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka peneliti mengajukan beberapa

rekomendasi sebagai berikut:

1. Kepada Kepala Kementerian agama Propinsi Lampung dan Kepada Kepala

Kementerian agama Kabupaten Lampung Utara Khususnya agar selalu

memperhatikan kemajuan pendidikan di sekolah-sekolah khususnya yang

berstatus swasta dengan memberikan berbagai bantuan baik materi maupun

non materi, seperti guru PNS yang diperbantukan, sarana dan prasarana

pendidikan yang memadai, dukungan dan perhatian terhadap segala kegiatan

pendidikan di sekolah tersebut. Selain itu juga dengan mengupayakan

pemberian pendidikan gratis bagi guru-guru sekolah dalam meningkatkan

profesionalitasnya baik berupa penataran, seminar maupun beasiswa

pendidikan.

2. Kepada para pemilik sekolah untuk selalu mengadakan hubungan kerjasama

yang baik dengan segala unsur sekolah, memberikan saran-saran yang dapat

membentuk peningkatan mutu guru dan pembelajaran di sekolah. Dan dapat

menjadi jembatan penghubung sekolah dengan pihak pemerintah.
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3. Kepada Kepala Sekolah khususnya MTs Plus Walisongo, untuk selalu

memotivasi para gurunya agar senantiasa meningkatkan profesionalitas dirinya

dan mengikutsertakan para gurunya pada kegiatan peningkatan mutu guru

sepeti MGMP, penataran, seminar, dan lain sebagainya. Selain itu hendaknya

kepala sekolah selalu mengawasi jalannya kegiatan pendidikan, memberikan

arahan dan bimbingan yang baik apabila ada guru yang melakukan kelalaian

dalam tugasnya, serta selalu mendorong para gurunya menggunakan media

pembelajaran yang tersedia.

4. Kepada para orang tua/wali siswa MTs Plus Walisongo dan masyarakat

sekitarnya untuk selalu memberikan bantuan baik materi maupun moril dalam

upaya meningkatkan hasil pendidikan putra-putrinya. Dan selalu memberikan

masukan kepada sekolah tentang bagaimana meningkatkan mutu pendidikan di

madrsah tersebut.

5. Kepada para guru di MTs Plus Walisongo, agar senantiasa selalu

meningkatkan kompetensi diri dan selalu berusaha untuk mengembangkan

kemampuan diri, juga untuk selalu mengikuti dengan aktif segala

perkembangan pendidikan. Selain itu diharapkan agar selalu mengupayakan

agar kegiatan pembelajaran selalu berjalan dengan efektif, karena tentu saja

akan berdampak kepada hasil pendidikan.


