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A. Kesimpulan 

 Berdasarkan pembahasan secara teoritis maupun empiris dari data 

hasil penelitian tentang pengaruh pengunaan media pembelajaran visual dan 

motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa, maka penulis dapat memberikan 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penggunaan media pembelajaran visual mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam di SMPN 1 Kauman Tulungagung pada siswa kelas VII dalam 

kategori sangat baik, yaitu 34% dan memberikan sumbangan sebesar 25,9 

% terhadap hasil berlajar siswa. 

2. Motivasi belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas VII di 

SMPN 1 Kauman Tulungagung pada siswa kelas VII dalam kategori 

sangat baik, yaitu 35% dan memberikan sumbangan sebesar 35,5 % 

terhadap hasil belajar siswa. 

3. Berdasarkan uji F menunjukkan probabilitas (sig) 0,000 < 0,05, hal ini 

menunjukkan bahwa secara simultan ada pengaruh yang signifikan antara 

penggunaan media pembelajaran dan motivasi belajar terhadap hasil 

belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam siswa kelas VII di SMPN 

1 Kauman Tulungagung. 



 

 

B. Saran-Saran 

 Pada akhir penulisan skripsi ini, berdasarkan hasil penelitian selama 

ini di lokasi dan demi kemajuan, perkembangan pendidikan nasional pada 

umumnya serta peningkatkan perkembangan pendidikan khususnya di 

lembaga tersebut untuk masa mendatang maka penulis sampaikan saran-saran 

sebagai berikut : 

1. Hendaknya penggunaan media pembelajaran visual ditingkatkan pada saat 

pembelajaran. Jangan hanya memberikan pengajaran yang monoton 

menggunakan ceramah terus sebagai media, karena biasanya siswa akan 

jenuh. Jika seorang guru bisa kreatif menggunakan media dalam 

pembelajaran , itu akan membuat siswa senang dalam pembelajaran  mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam dan hasil belajar akan meningkat. 

2. Hendaknya guru pembimbing maupun konselor sering memberikan 

semangat dan motivasi untuk belajar supaya siswa merasa diperhatikan 

oleh guru mereka khususnya. Dengan adanya dorongan dari pihak sekolah 

khususnya guru, maka siswa akan senang dan semangat belajarnya dan 

hasil belajar siswa akan meningkat. 

3. Bagi kedua orang tua, hendaknya mereka lebih dekat kepada anaknya. 

Selalu memberikan perhatian kepada anaknya dan memberikan support 

belajar supaya seorang anak termotivasi belajarnya karena orang tua 



mereka mendukungnya. Peran orang tua itu sangat di butuhkan untu 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

4. Untuk para ahli selanjutnya, hendaknya mengkaji penelitian yang 

bertemakan serupa dengan mencoba mengambil variabel lain selain yang 

sudah penulislakukan. Sehingga akan didapatkan hasil yang lebih luas dan 

mendalam lagi. 

Dengan sara-saran yang dapat penulis kemukakan dalam skripsi ini, 

mudah-mudahan ada guna dan manfaat demi kemajuan dan keberhasilan 

pendidikan. 

 

 

 


