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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan kajian penelitian “Hubungan Nilai Ujian Akhir Nasional 

(UAN) IPA Terpadu SMP/MTs dengan Hasil Belajar Biologi Kelas X Semester 

Gasal Peserta Didik Madrasah Aliyah Matholi’ul Huda Pucakwangi Pati Tahun 

Pelajaran 2011/2012” dan sesuai rumusan masalah yang ada maka kesimpulan 

yang diperoleh adalah tidak ada hubungan yang signifikan antara nilai ujian akhir 

nasional (UAN) IPA Terpadu SMP/MTs dengan Hasil Belajar Biologi Kelas X 

Semester Gasal Peserta Didik Madrasah Aliyah Matholi’ul Huda Pucakwangi Pati 

Tahun Pelajaran 2011/2012yaitu terbukti bahwa hasil perhitungan rxy itu lebih 

kecil daripada r tabel baik pada taraf signifikan 5% maupun taraf signifikan 1%, 

dengan r hitung sebesar 0,064 (0,4%) sedangkan r tabel sebesar 0,279 dan0,361. 

Dengan demikian hipotesis penelitian tidak diterima atau ditolak. 

 

B. Saran-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. 

Untuk itu hendaknya: 

1. Bagi siswa, Ujian Akhir Nasional (UAN) merupakan salah satu bentuk 

evaluasi yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan masing-masing 

siswa sehingga siswa bisa menilai diri masing-masing. 

2. Bagi guru, Ujian Akhir Nasional (UAN) dapat digunakan untuk menguji 

kemampuan siswa sehingga guru mampu mengetahui siswa mana yang 

mampu dan siswa yang kurang mampu. Guru juga bisa mengevaluasi diri dari 

adanya Ujian Akhir Nasional (UAN) ini, seperti melakukan perubahan dalam 

pembelajaran, strategi pembelajaran maupun model serta metode 

pembelajaran agar siswa mampu menguasai materi pelajaran dengan baik. 
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3. Bagi Instansi atau Lembaga, adanya Ujian Akhir Nasional (UAN) dapat 

diketahui bahwa Instansi atau Lembaga itu 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 peserta didik, tercapainya prestasi akademik yang baik itu tergantung 

dari usaha dan kreatifitas peserta didik itu sendiri diantaranya dengan 

meningkatkan cara belajar dan dengan mengembangkan bakat-bakat dan 

potensi yang kita  miliki serta berdoa kepada Allah SWT, ada kemungkinan 

prestasi sekolah kita akan lebih baik.  

 

C. Penutup 

Puji syukur Alhamdulillah peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang 

telah memberikan rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya, sehingga peneliti 

dapat menyelesaikan skripsi ini. Harapan peneliti mudah-mudahan skripsi yang 

sederhana ini bermanfaat bagi peneliti khususnya dan para pembaca umumnya. 

Tak ada gading yang tak retak, begitulah pepatah mengatakan, disadari 

sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini, jauh dari kesempurnaan, oleh karena 

itu kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan demi kesempurnaan dan 

kelengkapan skripsi ini. 

Akhirnya tidak lupa peneliti ucapkan terima kasih kepada semua pihak 

yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa 

memberikan rahmat, taufiq, hidayah-Nya kepada kita semua. Amin. 

 

 

 


