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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

      Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh kemandirian terhadap 

prestasi belajar mata pelajaran akhlaq di SMP Muhammadiyah 10 Tamansari 

Karangmoncol Purbalingga tahun pelajaran 2016/2017 dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 

1. Ada pengaruh kemandirian terhadap prestasi belajar mata pelajaran 

akhlaq di SMP Muhammadiyah 10 Tamansari Karangmoncol 

Purbalingga tahun pelajaran 2016/2017. Hal ini terbukti dari analisis 

statistik bahwa rxy lebih besar dari rtabel baik pada taraf signifikasi 5% 

maupun pada taraf signifikasi 1%. Berdasarkan hasil perhitungan 

diperoleh rxy = 0,679 > rtabel = 0,381 pada taraf signifikasi 5% (N=25), 

dan rxy =0,679 > rtabel = 0,487 pada taraf signifikasi 1% (N=25). Dengan 

demikian Ha (hipotesis kerja) yang menyatakan adanya pengaruh antara 

kemandirian terhadap prestasi belajar diterima. Sedangkan Ho (hipotesis 

nihil) tidak adanya pengaruh antara kemandirian terhadap perstasi belajar 

siswa ditolak. Hasil perhitungan tersebut (rxy) terdapat pada selang antara 

0,40 – 0,70 yang berarti pengaruh antara variabel X dan variabel Y 

adalah pengaruh yang sedang atau cukup sesuai dengan pedoman 

interpretasi kolerasi product moment. 
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B. Saran 

      Kemandirian dipandang sebagai faktor keberhasilan dalam belajar. 

Setelah diperoleh suatu kesimpulan bahwa ada pengaruh kemandirian 

terhadap prestasi belajar siswa di SMP Muhammadiyah 10 Tamansari 

Karangmoncol Purbalingga tahun pelajaran 2016/2017, maka peneliti 

memberikan saran sebagai berikut : 

1. Bagi instansi terkait 

      Tingkat kemandirian siswa di SMP Muhammadiyah 10 Tamansari 

tahun pelajaran 2016/2017 sudah termasuk kedalam kategori baik, hanya 

perlu mempertahankan agar kemandirian di kelas VIII  dapat ditularkan 

kepada adik kelas dan kakak kelasnya. Sebagai para pendidik juga harus 

lebih mampu dalam membina untuk meningkatkan kemandirian kepada 

seluruh siswa-siswanya. Sehingga nantinya siswa-siswa mampu 

mengikuti pembelajaran dengan baik. Serta sadar akan pentingnya 

kemandirian untuk mencapai nilai yang bagus. 

2. Bagi orang tua 

      Pengaruh dari faktor lingkungan sekitar yang mempengaruhi 

perkembangan kemandirian siswa sangatlah penting. Ketika para orang 

tua yang memahami tentang pentingnya kemandirian ini, maka akan 

terjalin sebuah ikatan atau hubungan yang mampu mengembangkan 

kemandirian siswa baik kemandirian siswa di sekolah maupun 

kemandirian siswa ketika ada di rumah. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan dalam mencapai kemandirian yang tinggi 
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tidak hanya dari salah satu faktor saja tetapi antara faktor-faktor yang 

mempengaruhi kemandirian ini haruslah dibina, dan dipupuk agar tingkat 

kemandirian dapat mengikuti prestasi belajar. Karena pada dasarnya jika 

seorang siswa memiliki kemandirian yang baik bisa dipastikan prestasi 

yang dicapai juga baik.  

3. Bagi peneliti selanjutnya 

     Perlu dilakukan penelitian yang menghubungkan faktor keberhasilan 

dalam mencapai prestasi yang baik yang menyangkut dengan tujuan 

pendidikan nasional maupun tujuan pendidikan Islam yang lain. 
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