
72 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah diadakan penelitian lapangan dan menganalisis data yang 

diperoleh dalam rangka pembahasan Skripsi yang berjudul “Pengaruh 

motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran PAI di SD 

Negeri Jadi Sumber Rembang Semester Gasal Tahun Pelajaran 2012/2013” 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Motivasi belajar siswa SD Negeri Jadi Sumber Rembang Semester Gasal 

Tahun Pelajaran 2012/2013 termasuk dalam kategori cukup, yaitu berada 

rata-rata 94,00 yang terletak pada interval 89 - 98. 

2. Prestasi belajar  yang dimiliki oleh siswa SD Negeri Jadi Sumber 

Rembang Semester Gasal Tahun Pelajaran 2012/2013 dalam kategori 

cukup, yaitu berada rata-rata 81,51 yang terletak pada interval 77 - 85. 

3. Motivasi belajar berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi 

belajar siswa pada mata pelajaran PAI SD Negeri Jadi Sumber Rembang 

Semester Gasal Tahun Pelajaran 2012/2013 (pada taraf 0,05) diperoleh  

F��� = 36,42 > F����� = 4,067. Dilihat dari hitungan  R square = 0,4585, 

yang berarti motivasi belajar siswa mempengaruhi prestasi belajar PAI 

sebesar 45,85% , dengan demikian bahwa variabel motivasi belajar positif 

dan signifikan terhadap prestasi belajar mata pelajaran PAI di SD Negeri 

Jadi Sumber Rembang. Dengan demikian  dapat dikatakan bahwa ada 

pengaruh positif motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa pada mata 

pelajaran PAI SD Negeri Jadi Sumber Rembang Semester Gasal Tahun 

Pelajaran 2012/2013. 

 

B. Saran- saran 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang menunjukkan adanya pengaruh 

atau hubungan antara motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa mata 
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pelajaran PAI SD N Jadi Sumber Rembang, berikut ini penulis dapat memberi 

saran sebagai berikut: 

1. Bagi Guru 

a. Dalam kaitannya dengan belajar mengajar, guru mempunyai peran 

penting untuk memotivasi siswa dalam aktivitas belajar, sehingga guru 

perlu mendorong atau membangkitkan motivasi siswa. 

b. Sebagai siswa hendaknya  dia semangat dalam belajar. Dari hal 

tersebut salah satu faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa 

yaitu  motivasi belajar. Dari itulah yang akan ikut menentukan apakah 

siswa senang dan semangat dalam aktivitas belajar. 

2. Bagi Siswa 

a. Belajarlah yang rajin agar tercapai cita-cita yang diinginkan, karena 

orang yang paling beruntung adalah orang yang memiliki ilmu 

pengetahuan yang bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat. 

b. Motivasi merupakan salah satu faktor penting dalam belajar, untuk itu, 

para siswa hendaknya berusaha untuk meningkatkan motivasi 

belajarnya, khususnya motivasi intrinsik sehingga  dapat menciptakan 

prestasi belajar yang baik. 

 

C. Penutup 

Dengan mengucap alhamdulillah wa syukrulillah, akhirnya penulis 

dapat meyelesaikan skripsi ini dengan baik.  

Penulis mengharapkan kritik serta saran yang konstruktif dari pembaca 

sekalian penulis harapkan guna kesempurnaan skripsi ini dan juga bagi penulis 

pribadi guna kesempurnaan tulisan-tulisan di masa mendatang. 

Tidak lupa penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak 

yang membantu dalam penulisan skripsi ini dan semoga skripsi ini bermanfaat 

bagi kita semua, amien. 

 


