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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang Berjudul “Pengaruh 

Penguasaan Kompetensi  Pedagogik Guru terhadap Hasil 

Belajar Fiqih di MTs NU Miftahul Falah Dawe Kudus” dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Penguasaan Kompetensi  Pedagogik Guru 

Penguasaan kompetensi pedagogik guru adalah  

kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran 

peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap 

peserta didik, perancangan dan pelaksanaan 

pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan 

pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang dimilikinya. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa kompetensi pedagogik guru  

diperoleh nilai 79,78. maka nilai tersebut dikategorikan 

“Sangat Baik”, karena nilai tersebut termasuk pada 

rentang interval 78,6-92,4 Demikian peneliti 

mengambil kesimpulan bahwa penguasaan kompetensi 

pedagogik guru fiqih dalam kategori baik. 

2. Hasil Belajar Siswa 

Berdasarkan hasil Raport Ulangan Akhir 

Semester mata pelajaran Fiqih MTs NU Miftahul Falah 

Cendana Dawe mendapatkan nilai 86,63 maka nilai 

tersebut dikategorikan “Sangat Baik”, karena nilai 

tersebut termasuk pada rentang interval 84,52 – 91,27 

berdasarkan tabel kategori dengan nilai Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) 70. 

3. Pengaruh penguasaan Kompetensi Pedagogik Guru (X) 

terhadap Hasil Belajar Mata Pelajaran Fiqih(Y). 

Pengaruh penguasaan kompetensi pedagogik 

guru berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar 

siswa MTs NU Miftahul Falah Dawe Kudus, dengan 

persamaan regresi Ŷ = 34,284 + 0,656x artinya apabila 

penguasaan kompetensi pedagogik guru  meningkat 

maka hasil belajar siswa juga akan meningkat. 

Berdasarkan koefisien determinansi, peneliti 

menyimpulkan bahwa penguasaan kompetensi 

pedagogik guru memberikan konstribusi sebesar 63.8% 
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terhadap hasil belajar dan sisanya dipengaruhi oleh 

faktor lain 

 

B. Saran  

Berdasarakan hasil penelitian dan kesimpulan yang 

elah disajikan maa peneliti menyamppaikan sarab-saran yang 

kiranya dapat memberikan sumbangan kepada pihak-pihak 

yang terkait untuk penelitian selanjutya, adapun saran nya 

adalah sebagai berikut : 

1. Bagi peneliti yang akan melakukan penelitian dengan 

topik yang sama disarankan untuk lebih memperbanyak 

variabel penelitian, sehingga memiliki kontribusi 

penelitian yang lebih luas. 

2. Bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian 

dengan topik yang samadisarankan untuk lebih 

meluaskan populasi penelitian. 

3. Bagi MTs NU Miftahul Falah  Dawe Kudus, 

hendaknya dapat ditingkatkan lagi kualitas pendidik, 

maupun sarana prasarana pembelajaran. 

 

C. Penutup 

Demikian akhir dari tulisan ini tidak lupa dengan 

mengucap syukur alhamdulillah peneliti panjatkan kehadirat 

Allah SWT , yang telah memberikan kekuatan, hidayah dan 

taufik Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini 

dengan judul ““Pengaruh Penguasaan Kompetensi  Pedagogik 

Guru Terhadap Hasil Belajar Fiqih di MTs Nu Miftahul Falah 

Cendono Dawe Kudus” 

Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi masih jauh 

dari kesempurnaan dan peneliti berharap apa yang menjadi 

kelemahan dalam penelitian ini dapat dimaklumi. Sehingga 

peneliti sangat  mengharapkan kritik dan saran untuk perbaikan 

selanjutnya. Harapan peneliti, mudah-mudahan skripsi ini bisa 

memberikan manfaat dan kontribusi  positif bagi peneliti 

mauun pembaca pada umumnya,  

dan khususnya bagi peneliti di masa yang akan datang. Amiin 

Yaa Rabbal „alamiin 

 


