
A.

PIJ,;11 TUP

KESI}lPULAI{

Dari semua uraian yang telah penulis jelasKan

bab terdahulu, yang saiinS berkaitan antara bab yang

dengan yeng lainnya, La<a penulis berkesimpulan bahwa :

1. Hasil presiasi belaiar mata pelajaran umu6 keseluruhan

siswa i,{Ts. A1 Ixhl-as pada cawu 1 tahun ajaran 1g9S/ 1999

adalah baik dengan rata rata 7 rA4 .

Terdapai perpeOaan prestasi belajar mata pelajara:r umum

antar.a sj-swa oarj- i.!I oengan. sis$a ciari SD , dengan ke

tentuan rata-rata nllai slswa dari MI adalah '? rZB dan

rata-rata nilai sls*a oarl SD adelah 6176 .

Bahwa perbandin6an prestasi belajar mata pelajaran umuln

sj-swa dari MI lebih baik dari pada prestasl balajar sj-s-

dalam

sa tu

2,

e

wa dari SD , d.engaa ni-lai't pada penghitungan perbandin6a

rugus T tes adal-ah 21649 dirnana pada

% dengan taraf kepercayaan 9, % ada

dengan menggunaxan

taraf signi-fj-kan 5

lah 2rO54.

S.iritAN SARAN1f]J.

Berdasarkan kesimpulan tersenut di atas r Penulis

bennaksUd memberi,ran saran Saranrantara lain kepada :

i . Kepala irladrasah Tsaiaiviyah AI Ikhlas

Br Hendahnya pelak:enaan pendiclkan secara Keselurultan c1i

. MTs. AI Ikhlas .ebj-h.ditingkatkan IaBi, t.juna memper -

. siapkan anak dlcrk untuk melanjut,kan pendidikannya.
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b. Kuantitas,lan kualilas sarana pan prasa^'ana penriioik-

3f,r Seperii aiat peraga, laboracoriuu dan sebagalnya ,

hendaknya iebih ditingiratkan lagi.

cn program bea siswa bagi sisvra siswi yanS berprestasi-

dan huraiiS inampu hendaknya lebih ditingkatkan lagi.

d. Pelahsanaan program pener:imaaan siswa baru riari siswa-

slsvsa SD perlu diadakan penyaringan yang intensif.

2. Kepade guru - Suru MTs. A1 Ikh1as

?r Hendaknya uengadakan bimbirngan belaiar pada slswa-sis-

lvinya sesuai. dengan vak 'menga jarnya.

b. Henoahnya seialu mengadakan hubungan kerja denganpihak

saeilS tua siswa terhadap segala permasal-ahan dengan

sdswanYa.

3. Kepada 0rang tua siswa

Br Hendaknya selalu mengawasi dan membimblng anak cii ru -

mah, terutaaa terhgdap keajekan belajar anak di rumah.

b. i{endaknya se}alu mengar.akan hubungan kerja dengan Suru

lerhadap segala permasalahan anak di se,rolah.


