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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, pada akhir 

pembahasan skripsi yang berjudul “Studi Komparasi Aktivitas 

Belajar santri Yang Memiliki Motivasi Instrinsik dan Ekstrinsik 

di Pondok Pesantren Darus Salam Mijen Demak” dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Aktivitas belajar santri yang memiliki motivasi instrinsik 

memiliki rata-rata sebesar 62,6 yang terletak pada interval 

61-66 hingga berada dalam kategori baik. 

2. Aktivitas belajar santri yang memiliki motivasi ekstrinsik 

memiliki rata-rata sebesar 57,08 yang terletak pada interval 

44-58 hingga berada dalam kategori baik. 

3. Dari hasil perhitumgan       dihasilkan bahwa         

sebesar 3, 538 dan        sebesar  2, 65 pada taraf 

signifikan 1% dan sebesar 2, 00 pada taraf 5%. Jika  

               maka     ditolak dan     diterima artinya 

ada perbedaan yang signifikan antara aktivitas belajar 

santri yang memiliki motivasi instrinsik dan ekstrinsik di 

Pondok Pesantren Darus Salam Mijen Demak. Terdapat 

perbedaan yang signifikan artinya santri yang memiliki 

motivasi instrinsik itu lebih baik dalam melaksanakan 

aktivitas belajar dari pada santri yang memiliki motivasi 
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ekstrinsik di Pondok Pessantren Darus Salam Mijen 

Demak. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah di 

sajikan maka selanjutnya peneliti menyampaikan saran-saran 

yang sekiranya dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak 

yang terkait atas penelitian ini. Adapun saran-saran yang dapat 

disampaikan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Pengasuh Pondok Pesantren 

Hendaknya pengasuh lebih dapat memahami 

santrinya bahwa mereka mempunyai motivasi untuk masuk 

Pondok Pesantren yang berbeda-beda.  

2. Bagi Santri 

Dalam melakukan aktivitas belajar di dalam Pondok 

Pesantren hendaknya lebih semangat, memahami jadwal 

kegiatan belajar di Pondok Pesantren dan lebih 

berkeinginan untuk mendapatkan ilmu yang terdapat dalam 

Pondok Pesantren. 

3. Bagi Orang Tua  

Sebagai Orang Tua, hendaknya jangan memaksakan 

anak untuk masuk di pondok pesantren karena hal itu dapat 

mempengaruhi aktivitas belajarnya di Pondok Pesantren. 

4. Bagi Peneliti lain 

Sebaiknya dalam menyelesaikan penelitian tidak 

terburu-buru sehingga data yang diperoleh lebih lengkap, 
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sampel yang diambil lebih banyak sehingga hasil 

penelitiannya lebih valid. 

C. Penutup 

Dengan mengucap syukur Alhamdulilllah kehadirat Allah 

SWT yang telah meli,pahkan kekuatan, kesehatan serta 

kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan pembuatan 

skripsi ini dengan semaksimal mungkin. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih  banyak 

kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu kepada para 

pembacara skripsi ini, saran dan kritik sangat penulis harapkan 

khususnya kritik dan saran yang sifatnya positif dan 

rekonstruktif. 

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan 

memberikan bantuan dukungan, sumbangsih pemikiran demi 

terselesaikannya pembuatan skripsi ini. penulis sampaikan terima 

kasih yang tak terhingga teriring doa semoga Allah SWT 

menerima amal baiknya dan membalasnya dengan berlipat ganda. 

Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini membawa 

manfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada 

umumnya, amiin. 


