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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul "Pengaruh Kedisiplinan 

Guru dan Perilaku Belajar Siswa Terhadap Hasil Belajar Pada Mata Pelajaran 

Al-Qur’an Hadits Kelas VII di MTs NU Hasyim Asy’ari 1 Kudus Tahun 

Pelajaran 2017/2018” yang dilakukan peneliti, maka dapat disimpulkan 

beberapa hal sebagai berikut : 

1. Hasil pengujian dengan statistik menunjukkan bahwa nilai R Square 

sebesar 0.188, yang berarti bahwa variabel-variabel independen 

(kedisiplinan guru dan perilaku belajar siswa) mampu menjelaskan 

variabel dependen (hasil belajar sebesar 18.8%, sementara sisanya 

dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam  model (tidak 

diteliti dalam penelitian ini). 

2. Pengujian simultan antara variabel-varuabel indeependen terhadap 

variabel dependen menunjuk signifikan. Hal, itu ditunjukkan nilai Fhitung  

sebesar 6.426 dengan (p value) sebesar 0.004 yang berada di bawah  cut of 

(alpha) 5% (0.05)  

3. Hipotesis pertama tentang pengaruh kedisiplinan guru terhadap hasil 

belajar menunjukkan signifikan signifikan. Hal itu ditunjukkan dengan 

output statistik regresi linier berganda dengan bantuan SPSS menghasilkan 

nilai t hitung sebesar 0.725 dengan nilai probabilita (p value) sebasar 

0.472 yang berada diatas  cut of (alpha) 5% (0.05) 

4. Hipotesis kedua tentang pengaruh perilaku belajar siswa terhadap hasil 

belajar menujukkan signifikan. Hal itu ditunjukkan dengan output statistik 

regresi linier berganda dengan bantuan SPSS menghasilkan nilai thitung 

sebesar 2.518 dengan nilai probabilita (p value) sebasar 0.015 yang berada 

diatas  cut of (alpha) 5% (0.05). 

5. Hipotesis ketiga tentang pengaruh kedisiplinan guru dan perilaku belajar 

siswa terhadap hasil belajar menujukkan signifikan. Hal itu ditunjukkan 
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dengan output statistik regresi linier berganda dengan bantuan SPSS 

menghasilkan nilai thitung sebesar 1.947 dengan nilai probabilita (p value) 

sebasar 0.057 yang berada diatas  cut of (alpha) 5% (0.05). 

 

B. Saran 

Berdasarkan rangkaian penelitian serta kesimpulan dan dengan segala 

kerendahan hati, peneliti akan mengajukan beberapa saran untuk semua pihak 

yang sekiranya dapat dijadikan bahan pertimbangan dan dapat bermanfaat 

bagi siswa di bidang pendidikan. Secara teori hasil penelitian ini dapat 

dimanfaatkan untuk verifikasi khasanah ilmu pengetahuan dalam 

pembelajaran Al-Qur’an Hadist melalui kedisiplinan guru dan perilaku belajar 

siswa. 

Adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam yang dikelola secara 

profesional hendaknya mengontrol tugas dan tanggungjawab guru dengan 

tujuan meningkatkan mutu dan prestasi madrasah melalui mendisiplinkan 

para pendidik. Selain itu juga madrasah meningkatkan manajemen 

pembelajaran dengan harapan siswa dapat memiliki kebiasaan dalam 

belajar sehingga menjadi lulusan yang berkualitas dan bermanfaat bagi diri 

sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. 

2. Bagi guru 

Guru hendaknya selalu memiliki kesadaran disiplin dalam bertugas. 

Karena guru merupakan bagian dari komponen pendidikan, seingga di era 

modern ini kualitas seorang pendidik sangat penting diperhatikan demi 

tercapainya proses pembelajaran yang maksimal. 

3. Bagi peserta didik 

a. Bagi peserta didik: hendaknya tidak melalaikan tugas pokoknya 

yaitu belajar dengan baik, dan menanamkan rasa tidak mudah putus 

asa pada diri peserta didik dan lebih mengoptimalkan lagi 

kegiatan belajar agar kesulitan-kesulitan dalam belajar dapat teratasi. 
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b. Siswa hendaknya memaksimalkan kebiasaanya dalam belajar demi 

tercapainya cita-cita melalui ikhtiar, dan tawakkal yang disertai dengan 

akhlakul karimah.   

 

C. Penutup  

Alhamdulillahi Rabbil ’Alamiin. Segala puji bagi Allah SWT yang 

telah melimpahkan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas 

dalam penyusunan skripsi ini. Shalawat salam senantiasa tercurahkan 

kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW semoga di Yaumil 

Hisab nanti memperoleh Syafaat beliau. 

Penyusunan skripsi ini, penulis juga banyak mendapatkan bimbingan 

dan pengarahan dari dosen pembimbing dan dukungan dari berbagai pihak, 

oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga dan 

berdo’a semoga amal kebaikannya dijadikan amal baik oleh Allah SWT. 

Selanjutnya penulis menyadari bahwa dalam  penulisan skripsi ini 

masih ada kekurangan meskipun penulis sudah berusaha semaksimal mungkin. 

Hal ini disebabkan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis 

miliki. Oleh karena itu, saran dan arahan yang konstruktif dari semua pihak 

sangat peneliti harapkan demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini. 

Akhirnya semoga karya yang sangat sederhana ini bermanfaat bagi peneliti 

khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Aaamiin..  

 


