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PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari uraian bab-bab sebelumnya baik yang bersifat teoritis maupun hasil 

penelitian, atau  berdasarkan uraian hasil penelitian dan data analisis yang penulis 

kemukakan di muka, maka penul Motivasi is mengambil  kesimpulan sebaga 

1. Motivasi adalah suatu yang  menggerakkan atau  mendorong  siswa      untuk 

belajar yang diikutinya, tanpa motivasi siswa tidak akan tertarik dan serius dalam 

mengikuti pembelajaran . 

Motivasi belajar adalah suatu prestasi dari peserta didik,  Setelah adanya proses 

pembelajaran baik berupa bimbingan atau asuhan, agar tertanam  ajaran –ajaran 

Al-Qur‟an dan mampu membaca Al-Qur‟an dengan baik dan benar dan  

mengamalkannya dalam keidupan sehari-hari..Dalam hal ini siswa MI NU 43 

Wonorejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal termasuk katagori baik hal 

ini dibuktikan dengan nilai rata-rata  74,23 

2. Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki seseorang siswa setelah menerima 

perlakuan dari pengajar ( guru ) dan dari pengalaman belajarnya. Dan  prestasi 

belajar adalah hasil yang dicapai yang dicapai oleh siswa elama berlangsungnya 

proses belajar mengajar dalam  jangka waktu tertentu. Dalam hal ini siswa atau 

peserta didik MI NU 43 Wonorejo, Kecamatan Kaliwungu termasuk dalam 

katagori baik, hal ini dibuktikan dengan nilai rata –rata, nilai angket yaitu  78,53. 

3. Ada  hubungan antara .motivasi belajar terhadap hasil belajar Al-Qur‟an  Hadits 

siswa di MI NU 43 Wonorejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal. Hal 

ini dapat dibuktikan berdasarkan hasil analisis kuantitatif dengan menggunakan 

rumus korelasi product moment, dengan jumlah responden 26 siswa, dihasilkan 

nilai koefisien  korelasi ( ro ) sebesar  0,686. Dari hasil 
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Kaliwungu, Kabupaten Kendal. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan hasil 

analisis kuantitatif dengan menggunakan rumus korelasi product moment, dengan 

jumlah responden 26 siswa, dihasilkan nilai koefisien  korelasi ( ro ) sebesar  

0,686. Dari hasil korelasi tersebut kemudian dikonsultasikan dengan nilai korlasi 

pada  tabel, signifikan 5% = 0,388 dan  pada taraf signifikan  korelasi yang ada 

pada  tabel  1 % = 0, 496, maka nilai r observasi ( ro ) lebih beesar dari pada nilai 

r tabel ( rt ) dan hal ini menunjukkan bahwa ada korelasi positif antara motivasi 

belajar dengan hasil belajar Al-Qur‟an Hadits, Dengan demikian hipotesis yang 

penulis ajukan terbukti  signifikan.Adanya korelasi yang positif antara kedua 

variabel tersebut bahwa motivasi belajar terhadap hasil belajar adalah cukup 

besar. 

 

 

B.  Saran-saran 

 Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dan kesimpulan dari hasil  

penelitian dan analisis data, maka penulis menyampaikan saran-saran 

sebagai berikut: 

1. Kepada orang tua siswa agar lebih meningkatkan dalam memberika  

perhatian kepada anak-anaknya, karena dengan adanya perhatian dari orang 

tua siswa akan dapat meningkatkan motivasi belajar. 

2. Kepada para guru khususnya guru Al-Qur‟an Hadits agar dapat 

meningkatkan dalam memberikan motivasi, karena perhatian dari para 

guru termasuk bagian dari jenis motivasi ekstrinsik yang juga akan 

mempengaruhi motivasi belajar siswa. 

3. Kepada pihak sekolah, hendaknya dapat memberikan penghargaan kepada 

siswa yang berprestasi karena dengan adanya pemberian penghargaan 

merupakan bagian dari motivasi ekstrinsik yang juga berpengaruh terhadap 

motivasi belajar. 
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4. Kepada para siswa hendaknya dapat meningkatkan rasa senang dan rasa 

membutuhkan terhadap pelajaran, karena perasaan senang dan 

membutuhkan terhadap pelajaran merupakan motivasi intrinsik yang lebih 

langgeng pada diri siswa. 

 

C. Kata Penutup 

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiat Allah SWT, yang 

telahmelimpahkan rahmat,hidayah serta inayah-Nya kepada penulis, 

sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. 

Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua 

pihak yang telah membantu dengan ikhlas, semoga bantuan nya termasuk 

amal shaleh, amin ya rabbal alamin. 

Karena keterbatasan  kemampuan yang penulis miliki maka penulis 

berusaha semaksimal mungkin  agar penulisan skripsi ini dapat 

mendekatkan kesempurnaan, walaupun demikian penulis merasa yakin 

skripsi ini jauh dari sempurna, yang mana masih dapat kekurangan –

kekurangan. Dan apabila pembaca mendapatkan yang benar itu semata-

mata yang datang dari Allah SWT dan apabila mendapatkan yang salah itu 

karena kemampuan penulis masih kurang, oleh karena itu penulis dengan 

lapang dada menerima kritik dan saran demi kesempurnaan skrpsi ini. 

Akhirnya dengan selalu berdo‟a dan mengharap ridha Allah SWT, 

petunjuk dan pertolongan-Nya semoga skripsi yang sederhana ini dapat 

bermanfaat  bagi penulis khususnya dan bagi pembca pada umumnya. 

 

 

 

  


