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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

 

 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan uraian-uraian yang telah diungkapkan pada pembahasan, maka dapat  

diambil beberapa kesimpulan antara lain:  

1. Motivasi Belajar berpengaruh positif signifikan terhadap prestasi belajar mata 

pelajaran fisika prestasi belajar mata pelajaran fisika kelas xi ipa man 1 gresik 

tahun ajaran 2019/2020 

2. Minat Belajar berpengaruh positif signifikan terhadap prestasi belajar mata 

pelajaran fisika prestasi belajar mata pelajaran fisika kelas xi ipa man 1 gresik 

tahun ajaran 2019/2020 

3. Fasilitas Belajar berpengaruh positif signifikan terhadap terhadap prestasi 

belajar mata pelajaran fisika prestasi belajar mata pelajaran fisika kelas xi ipa 

man 1 gresik tahun ajaran 2019/2020 

5.2 Rekomendasi  

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, penulis dapat memberikan 

rekomendasi sebagai berikut:  

1. Bagi MAN 1 Gresik,   

Hal yang perlu ditingkatkan oleh MAN 1 Gresik untuk memaksimalkan hasil 

belajar siswa, antara lain mampu meningkatkan lagi motivasi belajar dalam hal IQ 

(Intelligence Quotients), SQ (Spiritual Intelligence) dan  EQ (Emotinal 

Intelligence). IQ atau yang disebut dengan kecerdasan intelektual adalah istilah 

umum yang digunakan untuk menjelaskan sifat pikiran yang mencakup sejumlah 

kemampuan menalar, memecahkan masalah, berpikir abstrak. SQ atau yang 



 

Pengaruh Motivasi Belajar, Minat Belajar Dan Fasilitas Belajar Terhadap Prestasi Belajar Mata Pelajaran Fisika 

Kelas Xi Ipa Man 1 Gresik Tahun Ajaran 2019/2020, Nur Chasanah 2020 

63 
 

disebut dengan kecerdasan jiwa adalah kemampuan untuk mengembangkan 

dirinya secara utuh melalui penciptaan kemungkinan untuk menerapkan nilai-nilai 

yang positif. Sedangkan EQ atau yang disebut dengan kecerdasan emosional 

merupakan kemampuan yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan 

mengontrol diri sendiri.  

2. Bagi peneliti selanjutnya  

     Masih ada kekurangan tentang bagaimana cara memberikan motivasi belajar 

kepada siswa, karena tanpa adanya motivasi maka prestasi belajar siswa tidak 

bisa maksimal. Terkait dengan hal tersebut diharap agar peneliti lebih 

melakukan penelitian dengan mengkaji IQ, SQ, dan EQ dalam motivasi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


