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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan kajian penelitian “Studi korelasi rata-rata 

nilai Ujian Akhir Madrasah (UAM) Mahasiswa PAI IAIN 

Walisongo Semarang dengan Indeks Prestasi Semester 1 angkatan 

2012” dan sesuai rumusan masalah yang ada maka kesimpulan 

yang diperoleh adalah Rata-rata nilai Ujian Akhir Madrasah 

(UAM) mahasiswa PAI (lulusan MA) semester 1 angkatan 2012 

adalah 8.42 dengan kriteria amat baik. Sedangkan Indeks Prestasi 

mahasiswa PAI (lulusan MA) IAIN Walisongo Semarang 

semester 1 angkatan 2012 adalah 3.28 dengan kriteria amat baik. 

Jadi tidak ada hubungan yang signifikan antara rata-rata nilai 

Ujian Akhir Madrasah (UAM) mahasiswa PAI IAIN Walisongo 

Semarang dengan Indeks Prestasi (IP) semester 1 angkatan 2012 

yaitu terbukti bahwa hasil perhitungan     lebih kecil dari pada r 

tabel, baik pada taraf signifikan 5% maupun 1% dengan r hitung 

(   ) sebesar 0.049 sedangkan r tabel sebesar 0.205 dan 0.267. 

Dengan demikian hipotesis penelitian tidak diterima atau ditolak.    

B. Saran 

Berdasarkan dari hasil penelitian, peneliti akan 

mengajukan beberapa saran bagi para pencari ilmu yang mungkin 

dapat dijadikan sebagai acuan, panduan, bacaan serta pandangan 

sebagai jalan untuk mencapai prestasi yang lebih baik.  
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1. Bagi siswa, Ujian Akhir Madrasah (UAM) merupakan salah 

satu bentuk evaluasi yang dapat digunakan untuk mengukur 

kemampuan masing-masing siswa, sehingga siswa dapat 

menilai diri masing-masing.  

2. Bagi guru, Ujian Akhir Madrasah (UAM) dapat digunakan 

untuk menguji kemampuan siswa sehingga guru mampu 

mengetahui siswa mana yang mampu dan siswa mana yang 

kurang mampu. Guru juga mengevaluasi diri dari adanya 

Ujian Akhir Madrasah (UAM) ini, seperti melakukan 

perubahan dalam pembelajaran agar siswa mampu menguasai 

materi pelajaran dengan baik. 

3. Bagi instansi atau lembaga, adanya Ujian Akhir Madrasah 

(UAM) dapat diketahui bahwa instansi atau lembaga tersebut 

sudah bisa mencapai Standar Nasional Pendidikan atau belum 

sehingga instansi atau lembaga dapat meningkatkan mutu 

pendidikan dengan cara memenuhi semua sarana dan 

prasarana yang dibutuhkan oleh guru dalam pembelajaran 

agar siswa dapat belajar dengan baik. 

4. Bagi mahasiswa, tercapainya prestasi akademik yang baik 

tergantung dari usaha dan kreatifitas mahasiswa itu sendiri, 

diantaranya dengan meningkatkan cara belajar dan 

mengembangkan bakat-bakat dan potensi yang kita miliki 

serta berdo’a kepada Allah SWT, ada kemungkinan prestasi 

akademik akan lebih baik.   
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C. Penutup  

Puji syukur alhamdulilah penulis panjatkan kehadirat 

Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, hidayah dan taufiq-

Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh 

dari kesempurnaan sehingga penulis sangat mengharapkan kritik 

dan saran bagi para pembaca untuk perbaikan selanjutnya. Penulis 

berharap apa yang menjadi kelemahan dalam penulis skripsi ini 

dapat dijadikan pertimbangan dalam pelaksanaan penelitian dan 

penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang 

berkepentingan serta bagi para pembaca sekalian. Amin  


