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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Adapun kesimpulan yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Berdasarkan hasil rekapitulasi tanggapan mengenai keaktifan bimbingan 

belajar totang tanggapan yang menjawab sangat jarang berjumlah 73 

tanggapan dengan persentase 5,8%. Total tanggapan yang menjawab jarang 

berjumlah 258 tanggapan dengan persentase 20,5%. Total tanggapan yang 

menjawab sering berjumlah 374 tanggapan dengan persentase 29,7% dan 

total tanggapan yang menjawab sangat sering berjumlah 555 tanggapan 

dengan persentase 44%.  

2. Berdasarkan hasil analisis deskriptif keaktifan belajar nilai mean yang 

dihasilkan sebesar 46,7976, nilai minimum sebesar 26, nilai maksimum 

yang dihasilkan sebesar 60 dengan standar deviation sebesar 11.42475. 

Sementara deskriptif hasil belajar nilai mean yang dihasilkan sebesar 

79.1905, nilai minimum sebesar 55, nilai maksimum yang dihasilkan 

sebesar 100 dengan standar deviation sebesar 12.73310 

3. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan nilai korelasi yang 

dihasilkan sebesar 0,791 atau 79,1%. Terdapat hubungan yang kuat dan 

signifikan antara keaktifan bimbingan belajar terhadap hasil belajar pada 

pelajaran pendidikan agama islam di SMPN 4 Siak Hulu. Hasil penelitian 

yang telah dilaksanakan dimana semakin tinggi keaktifan belajar yang 
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dilakukan siswa maka akan meningkatkan hasil belajar siswa pada SMPN 4 

Siak Hulu. 

4. Nilai t hitung yang dihasilkan sebesar 11,722 lebih besar dari nilai t tabel 

yang dihasilkan sebesar 1,987 maka ha diterima dan h0 ditolak dalam 

penelitian ini. Maka dapat disimpulkan keaktifan belajar dapat 

mempengaruhi hasil belajar pada mata pelajaran pendidikan agama islam 

pada SMPN 4 Siak Hulu. 

 

B. Saran  

Adapun saran yang dapat penulis berikan dalam meningkatkan keaktifan 

belajar siswa adalah sebagai berikut : 

1. Pihak sekolah SMPN 4 Siak Hulu hendaknya lebih melakukan kerja sama 

dengan berbagai pihak dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan 

mendorong para guru untuk bersikap kreatif dan inovatif dalam 

menciptakan strategi, metode dan model pembelajaran yang dapat 

diterapkan saat pembelajaran sedang berlangsung. 

2. Kepada guru SMPN 4 Siak Hulu harus lebih menguasai kondisi kelas serta 

mengembangkan metode pembelajaran dengan melakukan diskusi dan 

permaianan untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa. 

3. Untuk peneliti selanjutnya hendaklah lebih mengembangkan lagi 

penelitian mengenai hubungan keaktifan belajar siswa terhadap hasil 

belajar dengan menggunakan pendekatan serta analisis yang berbeda serta 

dengan menambah jumlah variabel dalam penelitian yang digunakan. 

 


