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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh oleh peneliti secara 

keseluruhan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Tingkat kegiatan ekstrakurikuler di MAN 1 Tapin dengan nilai rata-rata total 

skor angket 40.77 yang berada pada kategori tinggi. Hal tersebut dapat dilihat 

bahwa siswa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan minat dan 

bakat, telibat aktif dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, selalu hadir 

dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan meluangkan waktu untuk 

mengikuti kegiatan ekstrakkuikuler.  

2. Tingkat prestasi belajar yang diperoleh dengan nilai rata-rata skor angket 

15.83 yang berada pada kategori sangat tinggi. Hal tersebut dapat dilihat 

bahwa siswa dalam pembelajaran di kelas merasa sehat dan bugar, 

memperhatikan penjelasan guru dalam pembelajaran di kelas, memecahkan 

masalah yang di hadapi dalam pembelajaran, selalu hadir dalam 

pembelajaran di kelas dan menyampaikan pendapat dalam pembelajaran. 

3. Bahwa terdapat pengaruh yang signifikan kegiatan ekstrakurikuler terhadap 

prestasi belajar siswa dari hasil analisis dengan menggunakan regresi 

sederhana diperoleh koefisien korelasi rhitung 0,344 > dari rtabel 0,138 dengan 

nilai sig. 0,00 <  dari  0,05 dengan taraf kesalahan 5%. Koefisien determinasi 

(R2) sebesar 0,118. Setelah dilakukan uji T diperoleh thitung 
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5.046 > dari ttabel 1.973 dengan nilai sig 0,00 < dari 0,05. Hal ini 

menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara kegiatan 

ekstrakurikuler terhadap prestasi belajar siswa di MAN 1 Tapin sebesar 

11.8% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.  

 

B. Saran 

1. Bagi pihak sekolah agar lebih untuk terus mendukung peningkatan 

kreativitas siswa dengan melatih siswa dalam mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler lebih baik. Selain itu diharapkan mengadakan penyesuaian 

kurikulum pada kegiatan ekstrakurikuler sehingga siswa bisa 

mengoptimalkan waktu dalam belajar.  

2. Bagi siswa penelitian ini dapat menjadi masukan bagi siswa yang mengikuti 

kegiatan ekstrakurikuler untuk dapat meningkatkan prestasi belajar siswa di 

sekolah. Siswa agar lebih memanfaatkan waktu untuk mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler di sekolah, dan lebih aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler 

agar dapat mengembangkan minat, bakat dan pengetahuan. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, peneliti berharap semoga di masa yang akan 

datang, skripsi ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber literatur untuk 

penelitian selanjutnya. Penelilitian ini memberikan informasi bahwa 

pengaruh kegiatan ekstrakurikuler terhadap jlkprestasi belajar siswa, masih 

banyak prestasi belajar siswa dipengaruhi oleh faktor lain. Untuk itu peneliti 

selanjutnya bisa meneliti faktor lain yang mempengaruhi prestasi belajar.  


