
89 
 

 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah menganalisis data dan menguji hipotesis yang diajukan, maka 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :  

1. Kedisiplinan belajar bagi siswa SMKN 1 Jetis adalah termasuk dalam kategori 

sangat tinggi. Hal ini dapat dilihat dari hasil rata-rata skor jawaban angket 

kedisiplinan belajar sebesar 91, hasil rata-rata tersebut terletak diantara skor 

75-94 yang termasuk kriteria sedang. 

2. Kemampuan analisis mata pelajaran pendidikan agama islam  siswa SMKN 1 

Jetis adalah termasuk kategori sedang. Hal ini dapat dilihat dari hasil rata-rata 

skor jawaban tes kemampuan analisis mata pelajaran pendidikan agama 

islam sebesar 14, hasil rata-rata tersebut terletak diantara skor 11-15 yang 

termasuk kriteria sedang. 

3. Ada hubungan positif yang signifikan antara kedisiplinan belajar dengan 

kemampuan analisis mata pelajaran pendidikan agama islam siswa SMKN 1 

Jetis. Hal ini berdasarkan hasil korelasi sebesar 212 dengan nilai signifikansi 

sebesar 0,117 taraf signifikan a = 0,05 sehingga 0,117 > 0,05 yang berarti Ho 

ditolak (Ha diterima). Interpretasi hasil korelasi menunjukkan bahwa korelasi 

pada tingkat lemah. 

B. Saran 

Agar kualitas pendidikan dan moral peserta didik semakin meningkat, maka 

penulis memberikan saran sebagai berikut: 
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1. Bagi Orang Tua 

Anak merupakan calon generasi masa depan, jadi sebaiknya orang tua 

harus selalu menanamkan sikap disiplin kepada anak sejak usia dini, maka 

dari itu anak juga harus bisa menganalisis supaya dapat memecahkan suatu 

masalah yang kompleks menjadi bagian-bagin kecil yang bisa mudah 

dipahami. 

2. Bagi Lembaga Pendidik 

Ada hubungan signifikan antara kedisiplinan dengan kemampuan 

analisis yang ditunjukkan dalam penelitian ini. Sehingga bagi lembaga 

pendidik untuk membiasakan siswa-siswi untuk dapat menguraikan masalah-

masalah yang kompleks untuk mudah dipahami. Karena kedisiplinan dapat 

mempengaruhi kemampuan analisis peserta didik. Contoh semakin siswa-

siswi disiplin dalam mengikuti pelajaran di kelas maka semakin besar 

pengetahuan siswa-siswi itu memahami atau menguraikan masalah-masalah 

dalam pelajaran di kelas tersebut. 

3. Bagi Siswa 

Siswa sebaiknya lebih di tingkatkan lagi kedisiplinanya baik di sekolah 

maupun dikehidupan sehari-hari, karena kunci sukses adalah selalu bisa 

menanamkan sikap disiplin dalam diri kita sendiri dan selalu menaati 

peraturan yang sudah menjadi tanggung jawab kita sendiri. 

 


