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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil analisis data penelitian dengan pengujian 

hipotesis ditemukan bahwa: 

1) Terdapat pengaruh positif dan signifikan motivasi belajar terhadap prestasi 

belajar mata pelajaran biologi siswa kelas ipa MA Al-Barkah Sumberjaya 

sebesar, 43,1% dengan nilai signifikan 0,001 < 0,05 dan thitungsebesar 4,073 

2) Terdapat pengaruh positif dan signifikan minat belajar terhadap prestasi 

belajar mata pelajaran biologi siswa kelas ipa MA Al-Barkah Sumberjaya 

sebesar 39,9% dengan nilai signifikan 0,001 < 0,05 dan thitung sebesar 3,645. 

3) Terdapat pengaruh positif dan signifikan motivasi belajar dan minat belajar 

secara bersama-sama terhadap prestasi belajar mata pelajaran biologi siswa 

kelas ipa MA Al-Barkah Sumberjaya sebesar 49,9% dengan nilai signifikan 

0,000 < 0,05 thitung sebesar 5,103. 

5.2 Saran 
 

Adapun saran-saran yang diajukan penulis antara lain: 

 

1) Bagi Siswa 

a. Siswa sebaiknya menambah pengetahuan mengenai mataPelajaran Biologi 

dengan memanfaatkanjam kosong untuk membaca diperpustakaan. 

b. Siswa sebaiknya mengulang kembali materi yang sudahdisampaikan guru 

dengan cara membaca dan mengerjakan soal 
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c. Siswa sebaiknya menjaga lingkungan belajar agar tetap kondusif dengan 

memperhatikan guru ketika menyampaikan materi. 

2) BagiGuru 

a. Guru sebaiknya menjadikan hasil penelitian ini sebagai bahan 

pertimbangan dalam menangani permasalahan-permasalahan belajar 

siswa utamanya prestasi belajar, supaya prestasi belajar siswa 

dapatmeningkat. 

b. Guru sebaiknya mempunyai sistem pembelajaran yang bervariasi untuk 

meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa mata pelajaran Biologi. 

3) Bagi PenelitiLain 

a. Sebaiknya meneliti lebih mendalam mengenai faktor intern yang 

mempengaruhi prestasi belajar misalnya seperti tingkah laku,kesiapan 

atauketertarikan. 

b. Sebaiknya meneliti faktor ektern yang dapat mempengaruhiprestasi 

belajar Mata Pelajaran Biologi. 

5.3 Limitasi Penelitian 

Limitasi atau pembatasan pada penelitian ini terletak pada proses pengambilan 

data. Peneliti menyadari bahwa dalam suatu penelitian pasti terjadi banyak 

kendala dan hambatan yang dapat terjadi pada saat proses pengambilan data. 

Salah satu faktor yang menjadi kendala dan hambatan dalam penelitian ini adalah 

waktu dan tempat penelitian, waktu dan tempat pengambilan data di MA Al- 

Barkah Sumberjaya  mengalami hambatan pandemik yang telah muncul di 

Indonesia, dan sampai sekarang masih dalam status belum normal, yakni 
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munculnya virus baru yaitu virus Covid-19 yang menyebabkan lembaga 

pendidikan seperti sekolah diliburkan untuk sementara, sehingga peneliti hanya 

bisa melakukan penyebaran Quesioner (angket) melalui secara langsung tetapi di 

batasi 2 kelas dan 1 kelas menggunakan Link Google Form secara daring 

(online) menggunakan Whatsapp. Dengan bantuan teknologi internet, penelitian 

ini bisa berjalan semestisnya.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


