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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

Dari hasil penelitian rata-rata tingkat kemandirian belajar siswa 

kelas VIII MTs Negeri Kota Magelang Tahun pelajaran 2010/2011 

termasuk dalam kategori sedang. Hasil analisis data kemandirian belajar 

menunjukkan bahwa rata-rata kemandirian belajar 82,375. 

Dari hasil tes mata pelajaran fiqih yang terdiri dari 10  soal 

pilihan ganda dan 10 soal uraian. Kategori prestasi belajar mata pelajaran 

fiqih kelas VIII MTs Negeri Kota Magelang Tahun Pelajaran 2010/2011 

termasuk dalam klasifikasi sedang. Hasil Analisis prestasi belajar 

menunjukkan bahwa rata-rata prestasi belajar 85,694. 

Ada pengaruh positifdan signifikan antara kemandirian belajar 

dengan prestasi belajar mata pelajaran fiqih siswa MTs Negeri Kota 

Magelang Tahun Pelajaran 2010/2011. Ditunjukkan oleh Rxy = 0,707 

dan R²xy = 0,499, maka pengaruh kemandirian  belajar siswa terhadap 

prestasi belajar mata pelajaran fiqih kelas VIII MTs Negeri Kota 

Magelang Tahun Pelajaran 2010/2011 sebesar 0,499 X 100 = 49,9%. 

Dan dari analisis regresi linier satu pediktor diketahui bahwa 

perbandingan antara Freg denagn Ftabel yaitu : 

5%     : 69,823 > 3,98 

1%     : 69,823 > 7,01 
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B. Saran 

Dari kesimpulan analisis diketahui bahwa kemandirian belajar 

mempunyai pengaruh terhadap prestasi belajar mata pelajaran fiqih. 

Disarankan agar guru dan orang tua siswa mendorong kemandirian belajar 

siswa, diharapkan dengan kemandirian belajar yang tinggi akan meningkat 

pula prestasi belajar siswa. Dengan demikian perlu kerjasama antara guru 

dan orang tua siswa pada MTs Negeri Kota Magelang untuk lebih 

memperhatikan faktor-faktor pemacu peningkatan prestasi siswa 

khususnya kemandirian belajar siswa. 

 

C. Penutup 

Dengan mengucapkan rasa syukur Alhamdulillah, penulis dapat 

menyelesaikan naskah skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya skripsi 

ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu 

penulis mengharapkan saran yang membangun demi perbaikan dan 

penyempurnaan skripsi ini.  

Akhirnya tak lupa penulis sampaikan terima kasih kepada semua 

pihak yang telah membantu penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat 

terselesaikan. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya 

dan pembaca pada umumnya. 

 


