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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis tentang 

Studi Perbandingan Motivasi Belajar PAI dengan menggunakan Strategi Index 

Card Match dan Card Sort pada siswa kelas V SDN 74 Terapung Kabupaten 

Bombana. Sebagaimana yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka 

pada bagian ini dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Motivasi belajar PAI peserta didik yang diajar menggunakan strategi Index 

Card Match berada pada kategori tinggi dan hasil belajar PAI peserta didik 

yang diajar menggunakan strategi Index Card Match berada pada kategori 

sangat tinggi pada siswa kelas V SDN 74 Terapung Kabupaten Bombana. 

2. Motivasi belajar PAI peserta didik yang diajar menggunakan strategi Card 

Sort berada pada kategori tinggi dan hasil belajar PAI peserta didik yang 

diajar menggunakan strategi Card Sort berada pada kategori tinggi pada 

siswa kelas V SDN 74 Terapung Kabupaten Bombana. 

3. Terdapat perbedaan motivasi belajar PAI peserta didik yang diajar 

menggunakan strategi Index Card Match dengan strategi Card Sort pada 

siswa kelas V SDN 74 Terapung Kabupaten Bombana. Dengan demikian, 

kelas yang diajar dengan strategi Index Card Match lebih baik 

dibandingkan strategi Card Sort. 
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4. Strategi Index Card Match dan strategi Card Sort pada siswa kelas V SDN 

74 Terapung Kabupaten Bombana dapat meningkatkan motivasi dan hasil 

belajar siswa.  

B. Saran-saran 

Berdasarkan temuan penelitian dan kesimpulan yang dikemukakan di atas, 

maka penelitan saran sebagai berikut: 

1. Keterbatasan peneliti pada penelitian ini yaitu peneliti hanya membagi 

kelompok eksperimen secara heterogen dari segi jenis kelamin. 

Diharapkan pada calon peneliti selanjutnya, agar memperhatikan 

pembagian kelompok eksperimen, yaitu pengelompokan secara heterogen 

berdasarkan kemampuan siswa. 

2. Guna meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa khususnya PAI, guru 

sebagai pendidik dan pengajar perlu menerapkan model pembelajaran 

yang dapat merangsang siswa agar dapat meningkatkan motivasi belajar 

selama pembelajaran, sehingga pemahaman dan pengetahuan yang 

diperolehnya dapat bertahan relatif lama. Harapannya, hasil akhir yang 

berupa hasil belajar siswa dapat dicapai dengan baik.. 

3. Strategi pembelajaran Index Card Match dan Card Sort dapat digunakan 

sebagai alternatif metode pembelajaran PAI yang inovatif untuk 

meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. 

4. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin menerapkan Strategi pembelajaran 

Index Card Match dan Card Sort, diharapkan memilih materi yang tidak 

terlalu padat agar kiranya hasil yang didapatkan  lebih efektif. 
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5. Secara umum diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbagan 

pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang 

pendidikan. 

C. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dikemukakan implikasi secara 

teoritis dan praktis sebagai berikut:  

1. Pemilihan Strategi pembelajaran yang tepat dapat berpengaruh terhadap 

pencapaian motivasi dan hasil belajar siswa. Untuk pelajaran PAI, terdapat 

perbedaan motivasi dan hasil belajar PAI peserta didik yang diajar 

menggunakan strategi Index Card Match dengan strategi Card Sort pada 

siswa kelas V SDN 74 Terapung Kabupaten Bombana.  

2. Motivasi belajar siswa mempunyai pengaruh terhadap hasil belajar PAI. 

Siswa dengan motivasi belajar yang tinggi tentunya mempunyai prestasi 

belajar yang lebih baik dari pada siswa dengan motivasi belajar yang 

sedang maupun rendah. Diharapkan guru dapat menumbuhkan motivasi 

belajar pada diri siswa dengan berbagai cara sesuai dengan kemampuan 

guru dan menarik bagi siswa 

3. Hasil penelitian ini digunakan sebagai masukan bagi guru dan calon guru. 

Membenahi diri sehubungan dengan pengajaran yang telah dilakukan dan 

hasil belajar siswa yang telah dicapai dengan memperhatikan strategi 

pembelajaran yang tepat dan motivasi belajar siswa untuk meningkatkan 

prestasi belajar PAI siswa. 
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