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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan secara teoritis dan 

empiris data hasil penelitian tentang pengaruh fasilitas belajar di rumah 

terhadap motivasi dan hasil belajar PJOK siswa kelas V MI Plus Al-

Istighotsah Panggungrejo Tulungagung tahun ajaran 2020/2021. Peneliti 

dapat menyimpulkan sebagai berikut: 

1. Ada pengaruh yang signifikan antara fasilitas belajar dirumah terhadap 

motivasi belajar siswa kelas V MI Plus Al- Istighotsah Panggungrejo 

Tulungagung. Yaitu dengan diterimanya Hα yang diajukan karena nilai 

rhitung > rtabel = 0,373 > 0,320 pada taraf signifikansi 5% untuk jumlah 

responden (N) sebanyak 38. 

2. Ada pengaruh yang signifikan antara fasilitas belajar dirumah terhadap 

hasil belajar PJOK siswa kelas V MI Plus Al- Istighotsah Panggungrejo 

Tulungagung. Yaitu dengan diterimanya Hα yang diajukan karena nilai 

rhitung > rtabel = 0,549 > 0,320 pada taraf signifikansi 5% untuk jumlah 

responden (N) sebanyak 38. 

3. Ada pengaruh yang tidak signifikan antara fasilitas belajar dirumah 

terhadap hasil belajar PJOK siswa kelas V MI Plus Al- Istighotsah 
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Panggungrejo Tulungagung. Yaitu dapat dilihat dari nilai sig. yang > 

0,05 sehingga H0 diterima dan Hα ditolak. 

B. Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan dari peneliti 

kemukakan, peneliti memberikan saran dengan tujuan untuk meningkatkan 

mutu pendidikan. Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan antara lain: 

1. Kepada Kepala Sekolah MI Plus Al-Istighotsah Panggungrejo 

Tulungagung 

 Kepala sekolah diharapkan menyediakan fasilitas belajar yang 

sesuai dengan keadaan saat ini. Fasilitas belajar yang memadai 

diharapkan dapat memotivasi siswa dan meningkatkan hasil belajar 

siswa. Selain itu proses belajar mengajar dapat tercapai secara 

maksimal. 

2. Kepada Guru MI Plus Al-Istighotsah Panggungrejo Tulungagung 

 Guru diharapkan memiliki strategi dan teknik yang tepat serta 

beragam dalam proses pembelajaran. Pemilihan strategi dan teknik yang 

tepat serta beragam dapat membuat siswa termotivasi dan mengurangi 

kejenuhan serta kebosanan siswa dalam belajar sehingga tujuan 

pembelajaran dapat tercapai. 

3. Kepada Siswa MI Plus Al-Istighotsah Panggungrejo Tulungagung 

 Adanya fasilitas belajar yang disediakan oleh sekolah maupun orang 

tua di rumah diharapkan siswa untuk meningkatkan motivasi dan hasil 
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belajarnya. Selain itu fasilitas belajar yang sudah disediakan dapat 

dimanfaatkan siswa untuk mengoptimalkan kemampuan bakatnya. 

4. Kepada Orang Tua 

 Orang tua diharapkan untuk mengupayakan fasilitas belajar di 

rumah yang memadahi kepada anak. Orang tua juga diharapkan 

memperhatikan ruangan belajar, maupun sarana belajar lainnya agar 

anak tidak mengalami kesulitan dalam proses belajar. Selain itu 

motivasi yang diberikan oleh orang tua akan menjadi penyemangat anak 

untuk belajar sehingga hasil belajar anak akan meningkat. 

5. Kepada Peneliti Selanjutnya 

 Peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengembangakan penelitian 

ini agar menjadi lebih baik lagi. Mengingat dalam penelitian ini peneliti 

masih banyak kekurangan sehingga diharapkan untuk peneliti 

selanjutnya merencanakan penelitian dengan sebaik-baiknya serta lebih 

inovatif dan kreatif agar hasil penelitian sesuai dengan apa yang 

diharapkan. 

  


