
BAB V 

KESIMPULAN SARAN DAN PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Setelah dilakukan pembahasan dan analisis dari bab I sampai dengan 

bab IV, guna menjawab pokok permasalahan dalam penelitian yang dilakukan, 

maka ada beberapa hal yang menjadi titik tekan sebagai kesimpulan dari 

skripsi ini, yaitu: 

1. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa kesiapan 

belajar peserta didik kelas XI semester 2 di Madrasah Aliyah Matholi‟ul 

Huda Bugel Jepara Tahun Pelajaran 2012/2013 tergolong baik dengan 

persentase 63,89. 

2. Hasil belajar peserta didik kelas XI semester 2 di Madrasah Aliyah 

Matholi‟ul Huda Bugel Jepara Tahun Pelajaran 2012/2013 tergolong baik 

dengan rata-rata sebesar 7,53. 

3. Berdasarkan analisis korelasi product moment untuk mengetahui pengaruh 

antara dua variabel, yaitu kesiapan belajar dengan hasil belajar peserta 

didik kelas XI semester 2 pokok bahasan Limit di Madrasah Aliyah 

Matholi‟ul Huda Bugel Jepara Tahun Pelajaran 2012/2013 dapat diketahui 

ada pengaruh positif antara kesiapan belajar dengan hasil belajar peserta 

didik. 

  

B. Saran  

Setelah penulis melakukan penelitian di MA Matholi‟ul Huda Bugel 

Jepara maka melalui kesempatan ini penulis ingin menyumbangkan saran-

saran sekiranya bermanfaat. 



Saran-saran itu adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Pendidik di MA Matholi‟ul Huda Bugel Jepara diharapkan selalu 

menghimbau peserta didik untuk selalu menjaga kesehatan baik secara 

fisik maupun mental terkait dengan kesiapan belajar mereka. 

2. Bagi peserta didik diharapkan selalu menjaga kesehatan baik secara fisik 

maupun mental terkait dengan kesiapan belajar mereka. 

3. Bagi Orang Tua Wali agar selalu mengontrol kegiatan putra-putri mereka 

di rumah dan juga menjaga kesehatannya secara fisik dan mental dengan 

memberikan asupan gizi yang cukup, konseling, dll.  

C. Penutup 

Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadirat Allah SWT atas 

rahmatnya, serta pertolongan-Nya lah maka penulisan skripsi ini dapat 

terselesaikan. 

Tidak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang 

telah membantu penulisan skripsi ini dari tahap awal sampai selesai, dimana 

banyak sumbangan pemikiran yang penulis terima, baik itu dalam bentuk 

diskusi, informasi, buku maupun dalam bentuk yang lain. 

Sungguhpun demikian, penulis menyadari betul akan keterbatasan 

kemampuan yang ada pada penulis, maka sudah tentu ada beberapa hal yang 

menjadi titik lemah. Maka dari itu penulis mengharapkan saran dan kritik 

yang membangun dari siapa saja guna perbaikan isi skripsi ini. 

Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya 

dan bagi para pembaca pada umumnya, amin. 

 

 

 

 


