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BAB V 

PENUTUP 

 
A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang dilakukan di SMP Muhammadiyah 4 Gadung 

Surabaya ini dapat disimpulkan bahwa : 

1. Pelaksanaan PPL IAIN Sunan Ampel Surabaya Tahun Akademik 2010 / 2011 

di SMP Muhammadiyah 4 Gadung Surabaya berada dalam kategori cukup 

baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil angket yang menunjukkan bahwa 

Pelaksanaan PPL IAIN Sunan Ampel Surabaya Tahun Akademik 2010 / 2011 

di SMP Muhammadiyah 4 Gadung Surabaya dalam kategori cukupbaik 

dengan persentase sebesar 46,15%. 

2. Motivasi Belajar Siswa SMP Muhammadiyah 4 Gadung Surabaya berada 

dalam kategori cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari hasil angket yang 

menunjukkan bahwa Motivasi Belajar Siswa SMP Muhammadiyah 4 Gadung 

Surabaya berada dalam kategori cukup tinggi dengan persentase sebesar 

69,23%.  

3. Ada pengaruh yang lemah antaraPelaksanaan PPL IAIN Sunan Ampel 

Surabaya Tahun Akademik 2010 - 2011 terhadapMotivasi Belajar Siswa di 

SMP Muhammadiyah 4 Gadung Surabaya. Hal ini dapat dilihat dari hasil 

penghitungan Koefisien Kontingensi sebasar0,33 yang setelah di 
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konsultasikan pada tabel interpretasi berada diantara 0,20 - 0,40  yang berarti 

ada pengaruh yang lemah. 

B. Saran - saran 

Untuk dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, maka ada baiknya 

dikemukakan beberapa saran khususnya untuk  : 

1. Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya 

Diharapkan waktu pelaksanaan PPL di tambah agak lama supaya tujan 

pelaksanaan PPL sesuai dengan apa yang diharapkan. 

2. Kepala Sekolah 

Diharapkan mempunyai peranan yang dominan dan bimbingan serta 

pengawasan terhadap semua personalia yang ada di sekolah yang 

berhubungan dengan kegiatan proses belajar mengajar, agar kegiatan yang 

dijalankan sesuai dengan apa yang diharapkan. 

3. Guru Pamong 

Hendaknya memberikan semangat, pembinaan dan bimbingan khusus kepada 

mahasiswa PPL, sehingga apa yang diharapkan dalam pendidikan benar-benar 

dapat dicapai. 

4. Praktisi Pendidikan  

Bagi praktisi pendidikan diharapkan dapat mendukung diadakannya peraktek 

pengalaman lapangan ( PPL ) yang diadakan oleh perguruan tinggi baik itu 

negeri maupun swasta. 
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5. Mahasiswa PPL 

Bagi mahasiswa PPL diharapkan mampu memilih perangkat belajar atau 

menciptakan suasana belajar yang mampu meningkatkan motivasi belajar 

siswa serta harus pandai dalam memahami karakter siswa dan mampu 

menunjukan minat yang besar terhadap isi pelajaran yang disampaikannya. 

6. Siswa 

Diharapkan dapat meningkatkan motivasi belajar, dalam upaya pencapaian 

suatu proses belajar yang ada di SMP Muhammadiyah 4 Gadung Surabaya. 

7. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian yang telah dilakukan adalah penelitian non eksperimen, untuk 

penelitian selanjutnya diharapkan ada peneliti yang mengadakan penelitian 

secara eksperimen. Dalam Motivasi belajar peneliti hanya membatasi pada 

indikator yang telah disebutkan pada definisi operasional variabel, untuk 

penelitian selanjutnya diharapkan ada peneliti yang mengadakan penelitian 

ditinjau dari indikator yang lain yang lebih luas. 

 

 

 

  




