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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

         Berdasarkan hasil penelitian tentang strategi guru dalam 

meningkatkan  motivasi belajar siswa pada mata pelajaran Aqidah Akhlak  

di MI Darussalama Wonodadi Blitar, maka penulis menyimpulkan bahwa: 

1. Konsep motivasi intrinsik menjadi sangat penting bagi kegiatan belajar 

mengajar di MI Darussalam Wonodadi Blitar. Khususnya dengan target 

capaian hasil belajar yang diterapkan sekolah, maka lembaga 

mengharuskan guru untuk melakukan hal yang terbaik bagi siswanya, 

yaitu salah satunya dimanfaatkannya motivasi intrinsik, Motivasi 

tersebut sebenarnya terdapat di dalam diri siswa, dengan demikian guru 

hanya tinggal merangsang atau dengan memancing motivasi setiap 

siswa. Serta, dengan konsep yang lain dengan memberikan pemahaman 

mengingatkan bahwa setiap siswa memiliki cita-cita di dalam hidupnya, 

baik harapan yang telah di sadari ataupun yang belum disadari oleh 

siswa itu sendiri.  

2. Salah satu strategi dalam meningkatkan motivasi belajar ekstrinsik 

siswa adalah dengan pemberian reward, pemberian ini ditujukan untuk 

memancing atau merangsang motivasi belajar siswa, akan tetapi guru 

tidak boleh berlebihan dalam memberikan reward 
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3. Hasil belajar yang didapatkan di MI Darussalam Wonodadi Blitar 

sedikit banyak memang dipengaruhi oleh motivasi intrinsik dan 

ekstrinsik siswa, dengan adanya motivasi-motivasi tersebut siswa 

terlihat lebih baik dan lebih bersemangat dalam belajar. Penerapan pola 

atau konsep belajar dengan motivasi belajar, semangat para siswa maka 

akan dapat atau dengan harapan akhir yaitu keberhasilan sebuah belajar 

mengajar. Dengan adanya hasil belajar yang positif maka itu akan 

berimbas kepada output lulusan sekolah, yaitu memunculkan bibit-bibit 

yang unggul dan memiliki kompetensi yang religius sesuai dengan 

harapan Mi Darussalam Wonodadi Blitar 

 

B. Saran  

         Berdasarkan hasil penelitian tentang strategi guru dalam 

meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran Aqidah Akhlak 

di MI Darussalam Wonodadi Blitar, maka penulis dapat mengajukan saran 

sebagai berikut:  

1. Kepada Lembaga Madrasah  

         Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk 

memperluas pendangan dan pengetahuan tentang pentingnya 

meningkatkan motivasi belajar siswa. Selain itu pihak lembaga 

madrasah dapat mengadakan studi banding antar madrasah lain untuk 

mencari pengetahuan dan solusi yang tepat dalam mengatasi 

permasalahan pembelajaran. Dan dengan krtitik maupun saran dari 

pihak madrasah lain, diharapkan dapat meningkatkan kemajuan pihak 
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lembaga madrasah tersebut mengenai strategi guru dalam meningkatkan 

motivasi belajar siswa.  

2.  Kepada guru  

          Untuk dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, maka guru 

hendaknya lebih memahami bahwa tidak semua siswa memiliki 

motivasi belajar yang sama maka guru harus lebih sabar dalam 

memberikan motivasi kepada siswa. Dan akan lebih baik bahwa guru 

mampu memahami setiap kondisi dan kesiapan siswa sehingga anak 

akan maksimal dan lebih nyaman dalam kegiatan belajar mengajar.  

3. Kepada peneliti yang akan datang  

         Hendaknya meneruskan penelitian ini dengan mengadakan 

inovasi tentang strategi guru dalam meningkatkan motivasi belajar 

siswa pada mata pelajaran Aqidah Akhlak. Mengingat bahwa hasil 

penelitian ini masih memiliki kekurangan tertentu, maka sebaiknya bagi 

peneliti yang akan datang dapat memberikan sebuah perspektif baru 

mengenai strategi guru  dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. 

Serta hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti 

selanjutnya sebagai informasi dan pertimbangan bagi peneliti dalam 

meningkatkan rancangan penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 




