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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan kajian teori serta diperkuat dengan analisa deskriptif data 

lapangan, maka dapat disampaikan kasimpulan penelitian ini sebagai berikut: 

1. Gaya mengajar guru adalah salah satu kunci keberhasilan dalam tercapainya 

tujuan pendidikan secara umum, secara kusus gaya mengajar guru sangat 

berperan dalam tercapainya tujuan pembelajaran. 

2. Prestasi belajardi SD Negeri 1 Tinete dapat diinteprentasikan berada dalam 

karegori cukup dari data-data yang diperoleh peneliti, dimana hanya ada tujuh 

orang siswa yang mencapai KKM dari tiga puluh empat yang menjadi fokus 

penelitian ini. 

3. Hasil pengolahan dan analisis data mengunakan rumus product moment 

menumjukam bahwa pengaruh gaya mengajar guru pendidikan agama islam 

(variabel X) terhadap prestasi belajar siswa di SD Negeri 1 Tinete kecamatan 

Aere kabupaten Kolaka Timur cukup signifikan, karena indeks koefisien 

korelasi (rxy) sebesar 0,536 ketika dianalisi dengan table interprestasi ‟r‟ 

product moment ternata nilai ‟r‟ hitumg adalah 0,536 terletak antara 0,50-0,699 

yang berarti bahwa korelasi variable X dan Variable Y cukup tinggi. Hal ini 

dapat dibuktikan dari hasil penelitian, berdasarkan perhitungan ternyata 

diperoleh rhitung  =  0, 536. Selanjutnya dikonsultasikan pada r taraf α = dan n = 

34 maka diperoleh rtable = 0.339. Dengan demikian rhitunglebih besar dari 

rtableatau 0,536 lebih besar 0,339. Maka dari perhitungan diatas dapat 
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disimpulkan bahwa hipotesis alternatif (H1) diterima atau disetujui dan 

hipotesis nol/nihil (H0) ditolak atau diabaikan dengan bukti kebenarannya 

setelah dihitung terdapat nilai korelasi yang positif dan signifikan. 

 Koefisien determinasi (KD) gaya mengajar guru terhadap prestasi belajar 

siswa di SD Negeri 1 Tinete sebesar 28,73% dan sisanya 71,27%  ditentukan 

atau dipengaruhi oleh variable lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. 

 Selanjutnya pada uji hipotesis diperoleh nilai t hitung  yang  lebih  besar  dari  

t tabel pada taraf kepercayaan 95% atau α = 0,05 artinya terdapat pengaruh 

variabel gaya mengajar guru (X) dan prestasi belajar siswa (Y). 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka 

di ajukan beberapa saran sebagai berikut : 

1. Kepada guru secara umum kedepannya  agar bisa meningkatkan kemampuan 

dirinya baik dari segi penguasaan materi, manejerial kelas, model-model 

pembelajaran dan yang paling utama pengasaan pada ilmu teknologi agar hal- 

hal yang diinginkan guru dalam mencerdaskan kehidupan bangsa bisa terwujud 

secara umum. Adapun secara kususnya prestasi belajar siswa bisa meningkat. 

2. Kepada lembaga pendidikan secara umum dihimbau agar  melakukan upaya-

upaya peningkatan gaya mengajar guru dengan berbagai alternatif antara lain 

proses pembinaan secara langsung, pendidikan atau pelatihan khusus mengenai 

gaya mengajar guru didalam kelas. 
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3. Kepada mahasiswa, akademis, peneliti selanjutnya mengarahkan agar 

melanjutkan topik penelitian ini utamanya menyangkut peran kepala sekolah 

dalam memantau kenarja guru didalam kelas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


