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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya 

maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Gaya mengajar guru di SMP Negeri 7 Rarowatu Utara dapat dikategorikan 

Sangat Baik berdasarkan hasil perhitungan rata-rata 54 dengan interval 81 -

100% atau dari 50 responden, 27 responden berada pada kategori Sangat Baik. 

Hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahawa guru berperan sebagai 

sumber media pemebelajaran yang tersedia, dengan kata lain guru mampu 

memberikan bahan ajaran bukan hanya pada guru saja namun pada siswa juga 

dalam hal ini guru memberikan praktek kepada siswa mengenai tatacara shalat, 

wudhu, tayamum, shalat jenazah dan sebagainya yang berkaitan dengan 

pembelajaran PAI. 

2. Prestasi belajar siswa dalam pembelajaran PAI di SMP Negeri 7 Rarowatu 

Utara dapat dikategorikan Tinggi berdasarkan hasil perhitungan rata-rata 

perolehan nilai raport tahun ajaran 2017/2018, yaitu sebesar 28 dengan interval 

61-80% atau dari 50 responden. Hal ini dapat dilihat dari minat belajar siswa 

dalam pembelajaran PAI ketika menggunakan gaya mengajar teknologis 

sehingga prestasi belajar siswa berpengaruh dengan nilai   nilai raport siswa 

pada mata pelajaran PAI. 

3. Terdapat pengaruh Pemgaruh gaya mengajar guru terhadap prestasi belajar 

siswa di SMP Negeri 7 Rarowatu Utara Tahun 2017/2018 berdasarkan hasil uji
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proporsional product moment dan koefisien korelasi (r hitung) sebesar 0,89 ≥ 0, 

79 (r tabel). Selanjutnya untuk mengetahui jumlah signifikan di peroleh nilai 

Fhitung  sebesar 0,21 sedangkan Ftabel 0,003. Hasil perhitungan ini artinya Fhitung . 

Ftabel (0,21 > 0,003). Maka H0 ditolak dan H1 diterima artinya signifikan. 

Sehingga dapat diketahui bahwa “terdapat pengaruh gaya mengajar guru 

terhadap prestasi belajar siswa dalam Pembelajaran PAI di  SMP Negeri 7 

Rarowatu Utara Kec. Lantari Jaya Kab. Bombana tahun palajaran 2017/2018”. 

B. SARAN – SARAN 

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, penulis dapat memberikan saran 

terkait dengan penelitian ini, sebagai berikut : 

1. Kepada para siswa khususnya kelas 1 dan 2 agar lebih maksimal dalam 

melaksanakan rutinitas serta hubungan sosialnya baik dalam lingkup sekolah 

maupun dengan lingkungan sekitarnya. 

2. Kepada para siswa agar dapat melaksanakan shalat dengan disiplin dan 

tersistimatis, baik itu shalat sunnat maupun shalat wajib bagi umat muslim. 

3. Kepada para guru disekolah agar dapat menggunakan gaya mengajar 

teknologis yang lebih di utamakan 25% agar prestasi belajar siswa lebih besar 

sehingga minat belajar siswa semakin meningkat selaim itu guru harus 

memberikan penguatan-penguatan kepada para siswa yang mempunyai 

intelektual baik dan yang kurang baik. 




