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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Melihat hasil penyajian data dan analisa data yang telah dipaparkan

diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Ada hubungan yang signifikan antara regulasi diri siswa dengan prestasi

belajar siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 01 Lokal Jauh Tanjung

Peranap Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti ini,

dikategorikan Tinggi. Hal ini terbukti dari hasil analisis data angket secara

keseluruhan dengan angka persentase sebesar 74,5.

2. Prestasi belajar siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 01 Lokal Jauh

Tanjung Peranap Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti ini,

di kategorikan sangat tinggi. Hal ini terbukti dari hasil analisis data nilai

raport secara keseluruhan dengan angka persentase 81,1.

3. Berdasarkan analisis data mengenai hubungan antara regulasi diri dengan

prestasi belajar siswa dalam Pendidikan Agama Islam penulis menemukan

korelasi sebesar 0,435. Hal ini terbukti dari hasil analisis statistik dimana

( 	) yang diperoleh dari perubahan ekuivalen dari 	 dengan “r”

product moment, yang menunjukkan lebih tinggi dari  harga kritik “r”

product moment pada taraf 1% maupun taraf 5%. Dengan demikian

regulasi diri sangat berpengaruh atau ada hubungan dengan prestasi belajar

siswa.
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B. Saran-Saran

Melalui skripsi ini penulis ingin memberikan saran-saran untuk dapat

dipertimbangkan. Saran- saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kepada seluruh guru mata pelajaran Agama Islam yang ada di Sekolah

Menengah Atas Negeri 01 Lokal Jauh Tanjung Peranap Tebing Tinggi

Barat Kabupaten Kepulauan Meranti, agar bisa meregulasi dan mengontrol

dalam setiap proses pembelajaran berlangsung, karena apabila siswa tidak

bisa meregulasi, mengontrol, mengatur dalam belajarnya maka akan

sangat mempengaruhi prestasi belajar siswa disekolah.

2. Kepada guru-guru mata pelajaran agar dapat memberikan hadiah atau

reward kepada siswa yang mendapatkan nilai yang baik, supaya siswa

semakin senang dalam mengerjakan tugas- tugas yang diberikan oleh guru.

Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini tidak terlepas dari

kelemahan dan kesalahan, oleh karena itu untuk kesempurnaan skripsi ini

diharapkan saran dan kritik dari pembaca yang sifatnya membangun.

Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua,

terutama bagi penulis, akhirnya penulis mengucapkan semoga Allah SWT

memberi Taufiq dan Hidayah_Nya kepada kita semua dan senantiasa

membalas perbuatan kita yang selalu berusaha dengan ikhlas. Aamiin…..


