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BAB V 

KESIMPULAN, SARAN DAN PENUTUP 

 
A. Kesimpulan 

Dari penelitian yang dilakukan peneliti, dapat diambil kesimpulan 

bahwa, mindset siswa kelas XI IPA di Madrasah Aliyah Negeri 1 Semarang 

adalah cukup berdasarkan nilai rata-rata pada angket mindset yaitu sebesar 

61,36 yang masuk dalam interval  57 – 64. Hasil belajar kimia siswa dari nilai 

ulangan umum bersama semester gasal adalah cukup berdasarkan nilai rata-

rata yaitu sebesar 60,75 yang berada dalam interval 55 – 66. Mindset 

berpengaruh terhadap hasil belajar kimia siswa kelas XI IPA Madrasah Aliyah 

Negeri 1 Semarang. Hal ini terbukti dari besarnya Freg = 63,452 dan Ftabel 1% 

= 7,44 dan Ftabel 5% = 4,13. Sehingga Freg lebih besar dari Ftabel 1% dan Ftabel 

5%. Ini berarti mindset memberikan pengaruh terhadap hasil belajar kimia 

siswa kelas XI IPA Madrasah Aliyah Negeri 1 Semarang. Dan ini berarti 

hipotesis yang telah diajukan diterima. Dari uji koefisien determinasi (2r ) 

korelasi variabel pengaruh mindset siswa kelas XI IPA Madrasah Aliyah 

Negeri 1 Semarang terhadap hasil belajar kimia sebesar 65,1% sedangkan 

sisanya 34,9% dipengaruhi oleh faktor yang lain.  

 

B. Saran-Saran 

Dari penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa saran yang 

ditujukan untuk pihak-pihak yang mempunyai kepentingan antara lain: 

1. Mindset tiap orang dapat ditumbuhkan dan dikembangkan  yaitu dengan 

cara menanamkan mindset berkembang (growth mindset) karena dengan 

memiliki mindset berkembang akan mencapai level/prestasi yang lebih 

tinggi. 

2.  Bagi para peneliti mendatang, disarankan untuk memperhatikan apa yang 

menjadi keterbatasan dalam penelitian ini sehingga penelitian yang akan 

datang dapat terlaksana secara baik dan dapat menghasilkan sesuatu yang 

mampu dipertanggungjawabkan. 
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C. Penutup 

Syukur alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah-Nya, maka 

terselesaikan penyusunan skripsi yang sederhana ini. Peneliti menyadari dalam 

penyusunan skripsi ini sudah barang tentu masih banyak kesalahan dan 

kekurangan, hal demikian disebabkan keterbatasan kemampuan peneliti. 

Untuk itu, peneliti mengharapkan saran, kritik yang konstruktif dari para 

pembaca demi perbaikan karya mendatang. 

Akhirnya semoga skripsi ini merupakan salah satu amal shaleh 

peneliti dan dapat bermanfaat bagi pembaca semua. Amin. 

 
 


