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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan  

Berdasarkan pembahasan tentang studi komparasi antara siswa mukim dan 

siswa yang tidak mukim di pesantren terhadap prestasi belajar  di MTs. Al Fatich, 

dilanjutkan dengan pengkajian data dan analisis data, maka dapat disim pulkan : 

1.  Siswa MTs Al Fatich yang mukim di pesantren memiliki prestasi belajar yang 

baik, hal tersebut dapat dilihat pada tabel nilai raport semester ganjil.  Dari 

data nilai raport menunjukkan nilai rata-rata tertinggi yang diperoleh siswa 

yang tidak mukim di pesantren adalah 87,12, sedangkan nilai rata-rata 

terendah yang diperoleh siswa adalah 78,10 dan mean atau rata-rata nilai 

siswa MTs Al Fatich yang mukim di pesantren adalah 80,60. 

2.  Siswa MTs Al Fatich yang tidak mukim di pesantren memiliki prestasi belajar 

yang juga baik, hal tersebut di ketahui bahwa nilai rata-rata tertinggi yang 

diperoleh siswa adalah 83, sedangkan nilai rata-rata terendah yang diperoleh 

siswa adalah 74,67 dan mean atau rata-rata nilai siswa MTs Al Fatich yang 

tidak mukim di pesantren adalah 74,49. 

3.  Prestasi belajar siswa yang mukim di pesantren dengan siswa yang tidak 

mukim di pesantren tidak terdapat perbedaan yang signifikan, hal tersebut 

dapat diketahui setelah peneliti melakukan observasi nilai raport semester 

ganjil, dan dari data nilai raport tersebut peneliti menganalsis menggunakan 

pendekatan statistik dengan tehnik hitungan komparasi, yaitu rumus:  
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Dari beberapa tahapan penghitungan dengan tehnik komparasi ini dapat 

diketahui bahwa siswa yang mukim di pesantren memiliki rata -rata nilai 

sebesar 80,60 dan siswa yang tidak mukim di pesantren memiliki rata -rata 

nilai yang tidak jauh berbeda yakni 74,49, kemudian dari hasil penghitungan 

diketahui bahwa terdapat derajat perbedaan/d.b = 74. Dan derajat 

perbedaan/d.b = 74 pada taraf signifikan 5%  adalah 2,00 dan 1% adalah 2,65. 

Dari analisa data yang menggunakan rumus t.tes didapatkan bahwa dari hasil 

to (t. kerja) diperoleh hasil 1,37 sedangkan t.t (t. tabel) adalah 2,00 dan 2,65 

maka to dinyatakan lebih kecil dari t.t. Dengan demikian Hipotesis kerja (Ha) 

ditolak, sedangkan Hipotesis nihil (Ho) diterima.  

B. Saran 

Siswa yang mukim di pesantren memiliki dan tinggal di komunitas 

pendidikan yang ideal yang dapat menghasilkan prestasi belajar yang lebih baik 

dibandingkan dengan siswa yang tidak mukim di asrama. hal ini tidak dimiliki 

oleh siswa yang tidak mukim di pesantren yang notabene lingkungan belajarnya 

kurang mendukung akan tetapi mampu mengantisipasi kekurangan yang ada dan 

mencari alternatif solusi sehingga prestasi belajar mereka.  Diantara solusi 

alternatif adalah guru berupaya semaksimal mungkin agar siswa yang tidak 

mukim di pesantren mudah dalam memahami seluruh pelajaran seperti 
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menggunakan metode pembelajaran yang variatif seperti metode demonstrasi, 

metode diskusi, eksperimen, metode tanya jawab dan lain-lain.  

Disamping penggunaan metode yang variatif, guru hendaknya 

menggunakan media yang menarik agar dalam penyampaian materi bisa 

berlangsung efektif. Seperti menggunakan media Microsoft PowerPoint, karena 

media sangat membantu guru dalam mempermudah penyampaian materi dan 

memberikan hasil belajar yang baik pada siswa. 

Untuk siswa agar lebih ditingkatkan motivasinya dalam belajar karena 

siswa adalah subyek dalam pembelajaran, sehingga apabila motivasi belajar 

siswa selalu terpacu, maka perhatian dalam mengikuti pelajaran akan tercipta 

dengan baik. Dan hasil belajar siswa pun akan selalu mengalami peningkatan. 

 




