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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di 

Kelas XI MAN Kediri II Kota Kediri, maka peneliti mengambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Minat belajar siswa kelas sebelas (XI) pada mata pelajaran SKI 

diketahui rata-rata minat siswa (mean) sebesar 73,02 maka minat 

belajar SKI siswa kelas XI di MAN Kediri 2 Kota Kediri berada 

dalam kategori tinggi, berdasar pada tabel interpretasi. 

2. Prestasi belajar siswa kelas sebelas (XI) Berdasarakan tabel true 

score untuk prestasi belajar siswa kelas sebelas pada mata pelajaran 

SKI dapat diketahui bahwa prestasi belajar siswa dengan rata-rata 

prestasi belajar siswa adalah 86,30 maka termasuk dalam kategori 

sangat tinggi.  

3. Terdapat pengaruh minat belajar siswa terhadap prestasi belajar 

siswa pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) dikelas 

sebelas (XI) MAN Kediri 2 Kota Kediri. Hal tersebut ditunjukkan 

dengan hasil koefisien determinasi sebesar 44,3% dan sisanya 55,7% 

dipengaruhi oleh variabel lain. Semisal: 
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a. Intelegensi Siswa 

Tingakat intelegensi atau kecerdasan siswa tak dapat diragukan 

lagi, sangat menentukan tingkat keberhasilan belajar siswa. Ini 

bermakna, semakin tinggi kemampuan intelegensi seorang siswa 

maka semakin besar peluangnya untuk meraih sukses. 

b. Sikap Siswa 

Sikap adalah gejala internal yang berdimensi afektif, berupa 

kecenderungan untuk mereaksi atau merespons (response 

tendency) dengan cara yang relatif tetap terhadap objek orang, 

barang, dan sebagainya baik secara positif maupun negatif. Sikap 

siswa yang positif terutama kepada guru dan mata pelajaran yang 

disajikan oleh guru merupakan pertanda awal yang baik bagi 

proses belajar siswa tersebut. 

c. Bakat Siswa 

Bakat adalah kemampuan potensial yang dimiliki seseorang untuk 

mencapai keberhasian pada masa yang akan datang. Dengan 

demikian bakat dapat menjadi penyebab seorang siswa dapat 

berprestasi sampai ketingkat tertentu sesuai kapasitas masing-

masing. 
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B. Saran  

Sebagai penerapan dari kesimpulan yang telah di kemukakan, 

maka disarankan untuk beberapa hal sebagai berikut : 

1. Guru 

a. Bagi para pendidik MAN Kediri 2 Kota Kediri hendaknya lebih 

berusaha meningkatkan minat belajar siswa. Hal ini sangat penting 

karena minat belajar siswa juga merupakan salah satu dari faktor 

dalam menentukan baik dan tidaknya prestasi belajar atau hasil yang 

dicapai siswa. Utamanya dari segi perhatian atau konsentrasi siswa, 

karena hal tersebutlah yang terbukti paling berpengaruh diantara 

indikator minat yang lainnya, perhatian dan konsentrasi dapat 

dicapai melalui banyak hal diantaranya media dan tekhnologi 

pembelajaran dan strategi pembelajaran yang digunakan.. 

b. Dari setiap pengajar atau pendidik, hendaknya saling bekerjasama 

untuk memunculkan ide kreatif baru dalam dunia pendidikan 

khususnya yang mengampu mata pelajaran SKI supaya kebosanan 

dan kejenuhan tidak sampai merasuk pada diri siswa dan berusaha 

menumbuhkan minat belajar siswa melalui ide kreatif akan 

menghasilkan inovasi pembelajaran yang menarik dan 

menyenangkan bagi guru dan siswa. 

2. Bagi siswa 

    Hendaknya semakin berusaha meningkatkan minat 

belajarnya. Dari usaha yang perlu dilakukan adalah dengan memiliki 
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perasaan senang, semangat dan memperhatikan secara lebih aktif dan 

serius lagi dalam mempelajari, memahami, pada tiap mata pelajaran 

yang ada bukan hanya SKI saja. Serta memanfaatkan kegiatan di 

sekolah dan lingkungan sebagai tempat pengembangan keilmuan.  


