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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan maka peneliti 

dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Motivasi belajar merupakan keadaan internal seseorang yang mendorong 

orang tersebut melakukan sesuatu. Dengan adanya motivasi belajar maka 

siswa akan semakin baik dalam menerima pelajaran disekolah sehingga hasil 

belajar siswa semakin baik. 

Dari analisis data diperoleh hasil rata-rata skor variabel motivasi belajar (X) 

sebesar 3,19 dimana termasuk dalam kategori baik berdasarkan skala 

penilaian. 

2. Hasil belajar siswa adalah hasil belajar siswa ketika mengikuti dan 

mengerjakan tugas dan kegiatan di sekolah. Semakin baik kegiatan belajar 

siswa maka akan semakin baik pula hasil belajarnya. 

Dari hasil pengumpulan data yang telah dilakukan terhadap sampel diperoleh 

daftar kumpulan nilai siswa. Dari daftar tersebut dapat dilihat hasil belajar 

siswa (Y) tergolong Cukup dengan rata-rata 6,93. 

3. Berdasarkan perhitungan koefisien korelasi Product Moment diperoleh hasil 

rhitung sebesar 0,612. Bila dikonsultasikan dengan nilai rtabel sebesar 0,361 

maka terdapat hubungan yang positif antara motivasi belajar dengan hasil 

belajar siswa kelas X Madrasah Aliyah Putri Aisyiyah Kota Medan. 
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Dari hasil uji hipotesis uji “t” diperoleh thitung = 4,114 pada taraf signifikan 

95% dan α = 0,05 dengan derajat kebebasan (dk) = n-2, maka thitung > ttabel (4,114 

> 1,701) sehingga dapat dinyatakan terdapat hubungan yang signifikan antara 

motivasi belajar dengan hasil belajar siswa kelas X Madrasah Aliyah Putri 

Aisyiyah Kota Medan. 

Berdasarkan hasil perhitungan diatas maka hipotesis yang menyatakan : 

“terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara motivasi belajar dengan 

hasil belajar siswa kelas X Madrasah Aliyah Putri Aisyiyah Kota Medan” dapat 

diterima. 

 

B. Saran 

1. Bagi pihak Madrasah Aliyah Putri Aisyiyah Kota Medan hendaknya 

memberikan motivasi yang lebih kuat terhadap siswi-siswinya supaya lebih 

giat dalam belajar. 

2. Bagi siswi-siswi Kelas X Madrasah Aliyah Putri Aisyiyah Kota Medan 

hendaknya dapat lebih termotivasi dalam mengikuti kegiatan belajar 

mengajar disekolah. 

3. Bagi orang tua memotivasi anak dalam belajar dengan cara memperhitungkan 

sejauh mana hasil belajar dan cara belajar anak. 

 


