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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan kajian penelitian dan sesuai rumusan 

masalah yang ada maka kesimpulan yang diperoleh adalah ada 

hubungan antara nilai rata-rata UN terhadap prestasi belajar 

mahasiswa Pendidikan Kimia UIN Walisongo Semarang 

angkatan 2013, sesuai dengan hasil statistik bahwa rhitung= 0,403 

lebih besar dari rtabel pada taraf signifikansi 5% maupun 1%, 

(0,403 > 0,266 maupun 0,345). Hal ini menjawab hasil 

dokumentasi yang didapat bahwa memang ada beberapa 

mahasiswa yang mendapat nilai rata-rata  UN bagus tidak 

berpengaruh positif dengan prestasi belajarnya saat di 

Universitas, Akan tetapi hal tersebut hanya terjadi pada beberapa 

mahasiswa saja, secara umum mahasiswa yang mendapatkan nilai 

rata-rata UN bagus akan berpengaruh positif pula dengan hasil 

belajarnya saat di Universitas, atau ada hubungannya antara nilai 

rata-rata UN dengan prestasi belajar mahasiswa Pendidikan 

Kimia UIN Walisongo Semarang angkatan 2013 meskipun tidak 

terlalu besar. 

 

B. Saran 

Dari kesimpulan penelitian yang dilakukan, ada beberapa 

saran yang ditujukan untuk pihak-pihak yang berkepentingan, 
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yaitu butuh adanya wawancara pada mahasiswa yang 

bersangkutan untuk mengofirmasi tentang kebenaran data yang 

diperoleh serta informasi-informasi lain yang menguatkan.  

 

C. Penutup 

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah 

SWT yangtelah memberikan rahmatr, hidayah dan inayah-Nya 

sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini, 

dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima 

kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis 

dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini sehingga 

dapat terlaksana secara baik. Semoga apa yang telah dilakukan 

dapat menjadikan sebagai amal sholeh dan semoga Allah SWT 

membalasnya dengan pahala yang berlimpah. Amin.  

Penulis sadar bahwa dalam penulisan skripsi ini masih 

jauh dari kesempurnaan sehingga penulis sangat mengaharapkan 

kritik dan saran bagi para pembaca untuk perbaikan selanjutnya, 

dan penulis berharap apa yang menjadi kelemahan dalam 

penulisan skripsi ini dapat dijadikan pertimbangan dalam 

pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi mendatang.  

Akhirnya, penulis berharap agar pelaksanaan penelitian 

dan penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang 

berkepentingan serta bagi para pembaca sekalian. Amin Ya 

Rabbal Alamin. Semoga Allah SWT meridhoi-Nya. 
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