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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang dilakukan di bab 

sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Ada pengaruh positif signifikan antara tingkat sosial ekonomi wali murid 

terhadap motivasi belajar siswa pada mata pelajaran Aqidah Akhlak MTs 

Negeri 1 Tulungagung tahun ajaran 2018/2019. Hal ini berdasarkan hasil 

analisis yang diuji menggunakan uji regresi sederhana yg diperoleh dari 

tabel Coefficients
a
 yang mana nilai thitung 10.855 > nilai ttabel 1.990 dan 

nilai signifikansi 0,000 < 0,05, maka dengan demikian H0 ditolak dan Ha 

diterima 

2. Ada pengaruh positif signifikan antara tingkat ekonomi wali murid 

terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran Aqidah Akhlak MTs 

Negeri 1 Tulungagung tahun ajaran 2018/2019. Hal ini berdasarkan hasil 

analisis yang diuji menggunakan uji regresi sederhana yg diperoleh dari 

tabel Coefficients
a
 yang mana nilai thitung 9.052 > nilai ttabel 1.990 dan 

nilai signifikansi 0,000 < 0,05, maka dengan demikian H0 ditolak dan Ha 

diterima 

3. Ada pengaruh positif signifikan antara tingkat ekonomi wali murid 

terhadap motivasi dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Aqidah 

Akhlak MTs Negeri 1 Tulungagung tahun ajaran 2018/2019. Hal ini 

berdasarkan hasil analisis secara simultan (bersama-sama) yang diajukan 
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dari nilai signifikan yang diuji menggunakan uji F diperoleh hasil dari 

tabel ANOVA yang mana Fhitung > Ftabel atau 129.358 > 3,11 dan Fsig < α 

atau 0,000 < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

B. Implikasi Penelitian 

Hasil penelilitian menunjukkan bahwa ada pengaruh antara tingkat 

ekonomi wali murid baik secara terpisah maupun secara bersama-sama 

terhadap motivasi dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Aqidah Akhlak 

di MTsN 1 Tulungagung. Hal ini mengandung implikasi bahwa untuk 

meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa diperlukan partisipasi dari 

pihak orang tua, seperti bagaimana orang tua memberikan fasilitas belajar 

yang memadai untuk anaknya. Selain itu untuk meningkatkan motivasi dan 

hasil belajar siswa juga diperlukan perhatian yang lebih dari guru Aqidah 

Akhlak kepada siswa yang memiliki latar belakang ekonomi orang tua yang 

rendah agar motivasi dan hasil belajar anak pada mata pelajaran Aqidah 

Akhlak meningkat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semakin 

lengkap fasilitas belajar yang diberikan orang tua kepada anaknya akan 

membuat seorang anak semakin semangat dalam belajar dan menghasilkan 

nilai yang memuaskan. 

C. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, beberapa saran 

yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Kepala Sekolah 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan 

untuk kepala sekolah agar mengadakan pertemuan dengan wali murid 
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untuk membahas tentang pentingnya perhatian dari orang tua dan 

memberikan kelengkapan fasilitas belajar kepada siswa untuk 

meningkatkan motivasi dan hasil belajarnya sehingga mereka bisa belajar 

dengan nyaman. 

2. Bagi Guru  

 Hasil penelitian ini diharapkan guru Aqidah Akhlak khususnya dan 

semua guru di MTs Negeri 1 Tulungagung pada umumnya dapat 

meningkatkan kompetensinya. Seorang guru hendaknya dalam proses 

pembelajaran mampu merancang sedemikian rupa dan memperkaya 

variasi mengajar supaya peserta didik tidak merasa jenuh. Sebagai 

pendidik juga harus memperhatikan perkembangan dari peserta didik 

terutama perilaku, pemikiran, dan pemahaman dari peserta didik. 

 Dan seorang guru diharapkan dapat berperan sebagai fasilitator dan 

motivator terjadinya proses belajar, sehingga siswa lebih aktif dan kreatif 

sebagai pusat pembelajaran. 

3. Bagi Siswa 

 Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk 

meningkatkan semangat belajar siswa di MTs Negeri 1 Tulungagung 

agar hasil belajar mata pelajaran Aqidah Akhlak maupun pelajaran 

lainnya juga meningkat. Hal ini dapat dilakukan dengan memperhatikan 

guru dalam proses pembelajaran dan tidak malu menanyakan materi yang 

dianggap sulit kepada temannya yang lain, karena pembelajaran tidak 

hanya sebatas penjelasan guru. 
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4. Bagi Peneliti Lain 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah 

wawasan, pengetahuan, dan informasi serta dapat dijadikan sebagai 

referensi penelitian sejenis.  

 


