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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan di lapangan pada penelitian 

yang berjudul “Hubungan Kegiatan Diniyah Dengan Prestasi Belajar Fiqh Kelas 

VIII MTs. Babussalam Kalibening Mojoagung Jombang”, maka dapat peneliti 

simpulkan sebagai berikut:  

1. Berdasarkan hasil angket tentang Kegiatan Diniyah yang peneliti sebarkan, 

diperoleh nilai rata-rata sebesar 87 yang termasuk dalam kategori sangat 

tinggi. Adapun sebarannya yaitu sebesar 82,6% termasuk kategori sangat 

tinggi, 17,4% termasuk kategori tinggi, 0% termasuk kategori sedang, dan 

0% kategori rendah, serta 0% termasuk kategori rendah sekali. Hal ini 

menunjukkan bahwa Kegiatan Diniyah di MTs Babussalam Kalibening 

Mojoagung Jombang Tahun pelajaran 2013/2014 adalah sangat tinggi. 

2. Berdasarkan hasil daftar kumpulan nilai (DKN) prestasi belajar siswa 

diperoleh nilai rata-rata sebesar 89 yang termasuk dalam karegori sangat 

tinggi. Adapun sebarannya yaitu sebesar 100% termasuk kategori sangat 

tinggi, 0% termasuk kategori tinggi, 0% termasuk kategori sedang, dan 0% 

kategori rendah, serta 0% termasuk kategori rendah sekali. Hal ini 

menunjukkan bahwa prestasi belajar siswa MTs Babussalam Kalibening 

Mojoagung Jombang tahun pelajaran 2013/2014 adalah sangat tinggi. 
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3. Berdasarkan hasil uji signifikansi menggunakan Uji rxy diperoleh rxy hitung 

sebesar 4,146 dan rxy tabel taraf signifikansi 5% = 0.297 dan rxy tabel 1% = 

0,384. Jadi rxy hitung  ≥   rxy tabel. Karena rxy hitung  lebih besar dari rxy 

tabel maka Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa : “Ada Hubungan Yang Signifikan Antara 

Keikutsertaan Siswa Belajar di Madrasah Diniyah Dengan Prestasi 

Belajar Fiqh Kelas VIII MTs. Babussalam Kalibening Mojoagung 

Jombang”. 

 
B. Saran-Saran 

Adapun saran- saran yang dapat peneliti kemukakan disini adalah sebagai 

berikut:  

1. Mengingat ada hubungan yang signifikan antara Kegiatan Diniyah 

terhadap prestasi belajar siswa MTs Babussalam Kalibening 

Mojoagung Jombang, maka sangat penting bagi siswa untuk 

meningkatkan kualitas dan kompetensinya dalam kaitannya dengan 

kegiatan proses pembelajaran di madrasah diniyah. 

2. Untuk mendukung terciptanya belajar mengajar yang baik, diperlukan 

adanya sarana dan prasarana yang memadai, oleh karena itu hendaknya 

sekolah harus berusaha menyediakan fasilitas yang dibutuhkan oleh 

siswa dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran.  
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3. Dalam upaya meningkatkan prestasi belajar siswa, seorang guru 

hendaknya selalu menggunakan metode yang bervariatif, menarik dan 

sesuai dengan materi yang akan disampaikan yang berkaitan dengan 

pelajaran di madrasah diniyah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


