
 

 

 

 

BAB VI  

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut:  

1. Rencana Guru Al-Qur’an Hadist dalam Menumbuhkan Motivasi 

Belajar Siswa di MI Darussalam Wonodadi Blitar 

Adapun beberpa rencana guru dalam menumbuhkan motivasi 

belajar peserta didik di Adapun di MI Darussalam Wonodadi Blitar 

antara lain: dengan penggunaan metode tanya jawab, penggunaan 

metode diskusi kelompok selain itu memberikan Nasehat dan pesan-

pesan moral, membaca dan menghafal, memberikan pujian, 

memberikan hadiah (reward), pendekatansecara individual, 

penggunaan media gambar.  

2. Pelaksanaan Upaya GuruAl-Quran Hadist dalam Menumbuhkan 

Motivasi Belajar Siswadi MI Darussalam Wonodadi Blitar 

Pelaksanaan Upaya yang di lakukan Guru Untuk Menumbuhkan minat 

siswa yaitu dengan melalui pembiasaan, Selanjutnya melalui 

Reinforcement, yaitu memberikan hadiah, pujian atau sanjungan kepada 

siswa yang berprestasi dan yang telah melakukan hal-hal positif. 
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3. Dampak Positif setelah Guru Al-Qur’an Hadist Menumbuhkan 

Motivasi Belajar kepada Peserta Didik di MI Darussalam 

Wonodadi Blitar 

Penelitian yang telah peneliti lakukan di MI Darussalam 

Wonodadi Blitar ada beberapa dampak setelah guru menumbuhkan 

motivasi belajar kepada peserta didik antara lain:antusiasme  peserta 

didik dalam kegiatan belajar mengajar, seperti peserta didik yang aktif 

bertanya dan menjawab mengenai materi yang telah guru Al-Qur‟an 

Hadist ajarkan, peserta didik lebih fokus, peserta didik tidak gaduh dan 

ramai didalam kelas, selalu mendengarkan dengan seksama guru yang 

sedang menjelaskan, peserta didik menjadi lebih percaya diri, seperti 

berani mengutarakan pendapatnya sehingga peserta didik menjadi 

lebih aktif dalam pembelajaran dikelas. Selain itu dampak positif yang 

dilakukan guru sangat baik terhadap tingkat minat belajar siswa, 

diketahui dari perubahan tingkah laku siswa pada saat pembelajaran 

memperhatikan, terlihat tertarik, dan tidak bosan, bahkan para siswa 

merasa senang dan akrab dengan guru.  

B. Saran 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka saran dari 

penulis yang dapat dijadikan pertimbangan adalah sebagai berikut: 

 

1. Kepada IAIN Tulungagung 

Hendaknya untuk mengembangkan hasil penelitian yang peneliti 

lakukan ini, supaya lebih bermanfaat serta dapat menambah khazanah 
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keilmuaan pendidikan. 

2. Bagi KepalaMI  Darussalam Wonodadi Blitar 
 

Hendaknya dalam menumbuhkan motivasi belajar peserta 

didik, kepala madrasah sebaiknya selalu meningkatkan kualitas 

madrasah baik dari kurikulum, sarana dan prasarana, maupun tenaga 

pendidik yang berkualitas. 

3. Bagi Guru Al-Qur‟an HadistMI Darussalam Wonodadi  Blitar 

 

a. Hendaknya guru dapat mempelajari dan menerapkan hal-hal apa 

saja yang dapat guru lakukan dalam memberi motivasi untuk 

menumbuhkan semangat belajar pesertadidik. 

b. Harus lebih telaten dalam membimbing dan memberikan 

pengarahan tentang cara-cara membaca Al-Qur‟an yang baik 

kepada siswa-siswanya agar siswa tidak lagi merasa kesulitan. 

c. Jangan pernah bosan memberikan motivasi kepada siswa agar 

bersemangat dan bersungguh-sungguh dalam menghafal dan juga 

jangan pernah segan memberikan pujian kepada siswa. 

4. Bagi Peserta Didik di MI Darussalam Wonodadi Blitar 

 

Diharapkan setelah adanya penelitian ini peserta didik terus 

mempunyai semangat dalam belajar agar dapat meraih cita-cita yang 

mereka inginkan di kemudian hari. 

5. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini bisa menjadi masukan serta acuan untuk 

melakukan dan meneruskan penelitian yang lebih mendalam terutama 

terkait dengan upaya dalam menumbuhkan minat belajar. 




