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BAB V 

PENUTUP 

 

A.   Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Keaktifan siswa Kelas VI MI Muhammadiyah Sipedang Kecamatan 

Banjarmangu Tahun 2011 berada dalam kategori cukup adalah berada 

dalam interval 65 - 67.  

2. Prestasi belajar fiqih siswa kelas VI MI Muhammadiyah Sipedang 

Kecamatan Banjarmangu Tahun 2011 berada dalam kategori cukup 

dengan rata-rata adalah 82.370 . Sesuai dengan tabel di atas, angket 

tersebut berada dalam interval 62.  

3. Kemudian dari analisis uji hipotesis diketahui, ada hubungan positif antara 

keaktifan siswa dengan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran fiqih 

kelas VI MI Muhammadiyah Sipedang Kecamatan Banjarmangu Tahun 

2011. Hal ini ditunjukkan dari rt 5% (0.381) < rxy ( 0.54208) > rt 1% (0.487) 

maka data tersebut signifikan, Hipotesis yang menyatakan ada bahwa ada 

hubungan keaktifan siswa dengan prestasi belajar siswa pada mata 

pelajaran fiqih kelas VI MI Muhammadiyah Sipedang Kecamatan 

Banjarmangu Tahun 2011 

B. Saran-saran 

Sehubungan dengan hasil penelitian yang penulis lakukan, kiranya 

dapat memberikan saran sebagai berikut: 

1. Dalam pendidikan hendaknya seorang pendidik harus memberikan proses 

pembelajaran yang mengarah pada keaktifan peserta didik, sehingga 

peserta didik merasa dihargai dan guru harus memposisikan dirinya 

sebagai motivator, hal ini dapat menjadi motivasi bagi siswa untuk 

meningkatkan prestasi belajarnya. 
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2. Agar seluruh komponen yang ada selalu berupaya untuk ikut menciptakan 

suasana yang kondusif, sehingga keaktifan siswa dalam belajar bisa 

semakin meningkat. Dengan keaktifan siswa dalam belajar akan 

mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan.  

3. Bagi siswa harus terus terlibat dalam p[roses pembelajaran dengan aktif 

belajar mata pelajaran dengan baik sehingga terwujud prestasi yang baik  

C.  Penutup 

Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah-Nya, terselesaikan 

penyusunan skripsi yang sederhana ini. 

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih banyak 

kesalahan dan kekurangan, hal ini disebabkan keterbatasan kemampuan 

penulis. Untuk itu penulis, mengharapkan saran, kritik yang konstruktif dari 

para pembaca demi perbaikan karya yang mendatang. 

Akhirnya semoga skripsi ini merupakan salah satu amal sholeh penulis 

dan dapat bermanfaat bagi pembaca semua. Amin. 


