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BAB V 

KESIMPULAN 

 

A. Kesimpulan  

Setelah penulis menyajikan data-data yang diperoleh dari lapangan dan 

alat pengumpulan data melalui angket dan dokumentasi. Maka dapatlah 

menjawab permasalahan yang penulis rumuskan pada bab terdahulu, yakni 

dengan mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Ada perbedaan yang signifikan hasil belajar siswa yang aktif dengan siswa 

yag tidak aktif dalam pembeljaran fikih di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 

Pekanbaru hal ini terbukti dengan to = 12,905 berarti lebih dari tt baik pada 

taraf signifikan 5% maupun taraf signifikan 1% (2,01  12,905 2,68). 

Dengan demikian Ha diterima dn Ho ditolak yang berarti ada perbedaan yang 

signifikan hasil belajar siswa yang aktif dengan siswa yang tidak aktif dalam 

pembelajaran fikih di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Pekanbaru. 

2. Perbedaan mean kedua variabel menunjukan hasil belajar siswa yang aktif 

memperoleh nilai lebih tinggi dibandingan dengan hasil belajar siswa yang 

tidak aktif dengan perbedaan mean sebesar 1,084 dengan jumlah rata-rata 

Mx = 89,5 dan My = 88,416. Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami 

bahwa perbandingan hasil belajara siswa yang aktif lebih besar dari pada 

hasil belajar siswa yang tidak aktif (89,5        . 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa hasil belajar siswa 

yang aktif lebih baik dibandingkan hasil belajar siswa yang tidak aktif. Dari 

hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, memberikan saran untuk perlu 

ditingkatkan agar memperoleh nilai lebih baik lagi,  sebagai berikut: 

1. Hendaknya guru-guru dapat mempertahankan kebijakan dalam aktifitas 

belajar dan membimbing serta memperhatiakan siswa yang tidak aktif 

dalam belajar untuk meningkatkan hasil belajar maupun cara belajar siswa 

dalam mempelajari pembelajaran fikih..  

2. Diharapkan kepada siswa yang tidak aktif untuk menyadari bahwa keaktifan 

dalam belajar akan berdampak terhadap hasil belajar, maka disaran lebih 

semangat lagi dalam belajar fikih dan study yang lainnya lebih fokus dan 

bersungguh-sungguh dengan menunjukkan antusias dan minat dalam belajar 

agar memperoleh hasil belajar yang memuaskan 

Demikian kesimpulan yang dapat penulis kemukakan untuk kritik dan 

saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan 

tulisan ini semoga bermanfaat bagi penulis maupun bagi pembaca.  

 

 


