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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

 

Motivasi belajar Aqidah Akhlak pada kelas eksperimen di Mts SA 

Kuringkit  hasilnya adalah nilai         sebesar 73, 257 di mana nilai ini lebih 

besar dari nilai  
     

 sebesar 3,23 (73, 257 > 3,23) dan nilai signifikan F sebesar 

0,000, dimana nilai ini lebih kecil dari nilai α sebesar 0,05 (0,000 < 0,05). Hal ini 

menunjukan bahwa secara bersama-sama dimensi media (X1), dan strategi 

pembelajaran (X2), berpengaruh secara signifikan terhadap motivasi belajar siswa 

(Y) pada kelas eksperimen. 

Motivasi belajar Aqidah Akhlak pada kelas kontrol di MTsN 1 Panyipatan 

(sekarang MTsN 5 Tala) hasilnya adalah nilai         sebesar 28, 465 di mana 

nilai ini lebih besar dari nilai  
     

 sebesar 3,24 (28,456 > 3,24) dan nilai 

signifikan F sebesar 0,000, dimana nilai ini lebih kecil dari nilai α sebesar 0,05 

(0,000 < 0,05). Hal ini menunjukan bahwa secara bersama-sama dimensi media 

(X1), dan strategi pembelajaran (X2), berpengaruh secara signifikan terhadap 

motivasi belajar siswa (Y) pada kelas Kontrol. 
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Kelas eksperimen di Mts SA Kuringkit besar pengaruh variabel media 

(X1), dan strategi pembelajaran (X2) terhadap motivasi belajar siswa (Y) adalah 

sebesar 78, 4% sedangkan sisanya 20, 6 % dipengaruhi oleh faktor lain di luar 

penelitian. 

Kelas kontrol di MTsN 1 Panyipatan (sekarang MTsN 5 Tala) besar 

pengaruh variabel media (X1), dan strategi pembelajaran (X2) terhadap motivasi 

belajar siswa (Y) adalah sebesar 59,8 % sedangkan sisanya 40, 2 % dipengaruhi 

oleh faktor lain di luar penelitian. 

B. Saran 

1. Pendidik dapat menerapkan Media pembelajaran dan Strategi 

pembelajaran guru dengan menggunakan power point pada materi yang 

lainnya . Agar dapat meningkatkan keaktifan siswa, sifat toleransi, displin, 

dan kerjasamanya. Sesuai dengan penilaian sikap yang ada di Kurikulum. 

2. Peserta didik diharapkan selalu bersikap aktif seperti bertanya dalam 

proses pembelajaran, selalu meningkatkan prestasi belajarnya dengan 

maksimal dan diharapkan bisa bekerja sama dalam kelompok, karena 

tanpa kerja sama tidak akan bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal. 

 

 

 

 




