
70 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah dilakukan pembahasan dan analisis dari bab I sampai 

dengan bab V, guna menjawab pokok permasalahan dalam 

penelitian yang dilakukan, maka ada beberapa hal yang menjadi 

titik tekan sebagai kesimpulan dari skripsi ini, yaitu: 

1. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa 

motivasi belajar siswa di MI Miftahul Huda Bogorejo Sedan 

Rembang  Tahun Ajaran 2012/2013 berada dalam kategori 

cukup, dengan nilai rata-rata (mean) 60,7 dan terletak pada 

interval 57-62. Dengan demikian, nilai dari motivasi belajar 

siswa MI Miftahul Huda Bogorejo mempunyai nilai dalam 

kategori cukup. 

2. Prestasi belajar pada mata pelajaran Akidah Akhlak di MI 

Miftahul Huda Bogorejo adalah sedang,  sebab setelah 

dilakukan perhitungan kualitas prestasi belajar , maka rata-

rata (mean) prestasi belajar mata pelajaran Akidah Akhlak di 

MI Miftahul Huda adalah 80,4. Setelah dicocokkan dengan 

tabel interval, maka hasil tersebut terletak pada interval 77-82. 

3. Berdasarkan analisis regresi untuk mengetahui pengaruh 

antara dua variabel, yaitu  pengaruh motivasi belajar siswa 
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terhadap prestasi belajar mata pelajaran Akidah Akhlak di Mi 

Miftahul Huda Bogorejo Sedan Rembang Tahun Ajaran 

2012/2013 dapat diketahui ada pengaruh positif antara 

motivasi belajar siswa dengan prestasi belajar mata pelajaran 

Akidah Akhlak. 

Dari analisis uji regresi diketahui bahwa Freg adalah 

574,5597 kemudian hasil ini dikonsultasikan dengan nilai 

pada tabel (Ftabel), baik pada taraf signifikan 5% maupun 1%  

dengan ketentuan, Freg> Ftabel, maka signifikan. Dari hasil 

pengujian hipotesis, diperoleh : Freg = 574,5597 >Ft0,05 = 4,41 

dan Freg = 574, 5597 >Ft0,01)= 8,28 Dengan demikian Freg lebih 

besar dari Ftabel, ini berarti terdapat pengaruh yang signifikan 

dari motivasi belajar siswa (X) terhadap prestasi belajar mata 

pelajaran Akidah Akhlak di MI Miftahul Huda Bogorejo 

Sedan Rembang (Y). Untuk mencari korelasi antara prediktor 

dengan kriterium dengan teknik korelasi product moment, dan 

hasilnya adalah 0,9847. Kemudian melakukan uji koefisien 

korelasi dengan mengunakan uji t, dengan hasilnya 

=23,9684,kemudian dikonsultasikan dengan ttabel pada taraf 

signifikan 5% = 2,101 dan pada taraf signifikan 1% = 2,878, 

karena th  23,9684 > ttabel  2,101 dan 2,878, maka hasilnya 

signifikan. Hal itu juga dibuktikan dengan hasil Freg sebesar 

574,5597, karena Freg > Ft0,05 = 4,41 dan Ft 0,01 =8,28ss, maka 

hasilnya “signifikan”.  
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B. Saran- saran 

 Setelah penulis melakukan penelitian di  MI Miftahul Huda 

Bogorejo Sedan Remnbang, maka melaui kesempatan ini peneliti 

ingin menyumbangkan saran-saran sekiranya bermanfaat yaitu: 

1. Agar motivasi  belajar siswa semakin meningkat, maka perlu 

ditingkatkan    pula adanya sarana dan prasarana yang cukup 

demi terciptanya pendidikan yang telah di rencanakan 

bersama. 

2. Bagi pengelola sekolah baik itu kepala sekolah, yayasan 

maupun instansi lain yang terkait hendaknya selalu 

memperhatikan siswanya dan selalu memotiasi siswa supaya 

lebih giat dan semangat dalam belajar. 

3. Bagi  siswa hendaknya meningkatkan kesadaran dan usahanya 

dalam rangka memperoleh informasi non formal sehingga 

pengetahuan mereka dapat lebih bertambah wawasanya, 

seperti mencari informasi lewat internet, membaca koran, 

selain buku referensi. karena dengan begitu wawasan atau 

pengetahuan siswa akan bertambah, dan juga prestasi belajar 

siswa akan meningkat. 
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C. Penutup 

Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadirat Allah SWT atas 

rahmatnya, serta pertolongan-Nya lah maka penulisan skripsi ini 

dapat terselesaikan. 

Tidak lupa peneliti ucapkan terima kasih kepada semua pihak 

yang telah membantu penulisan skripsi ini dari tahap awal sampai 

selesai, dimana banyak sumbangan pemikiran yang peneliti 

terima, baik itu dalam bentuk diskusi, informasi, buku maupun 

dalam bentuk yang lain. 

Sungguhpun demikian, peneliti menyadari betul akan 

keterbatasan kemampuan yang ada pada peneliti, maka sudah 

tentu ada beberapa hal yang menjadi titik lemah. Maka dari itu 

peneliti mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari 

siapa saja guna perbaikan isi skripsi ini. 

Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penueliti 

khususnya  bagi para pembaca pada umumnya, amin. 

 

 


