
 

 

 

 

 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

A. Simpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh pemberian pre-test dan resitasi 

terhadap prestasi belajar mata pelajaran  Geografi  Siswa Kelas X Semester Genap 

SMA Bina Mulya Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2012-2013 diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Secara persentase prestasi belajar Geografi Kelas X SMA Bina Mulya Bandar 

Lampung Tahun Pelajaran 2012-2013. Kelas eksperimen lebih banyak yang 

memiliki prestasi belajar tinggi dibandingkan dengan prestasi belajar pada 

kelas kontrol.  

2. Ada pengaruh pemberian pre-test dan resitasi terhadap prestasi belajar geografi 

siswa Kelas X SMA Bina Mulya Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2012-

2013. Besarnya pengaruh  pemberian pre-test  dan resitasi terhadap prestasi 

belajar geografi siswa Kelas X SMA Bina Mulya Bandar Lampung Tahun 

Pelajaran 2012-2013 dalam kategori erat karena nilai Q berada antara 0,50-

0,69. 
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B. Saran 

 

1. Untuk Siswa 

a. Untuk menghasilkan prestasi belajar yang baik maka siswa hendaknya dapat 

melaksanakan tugas atau resitasi yang diberikan guru secara sunguh-

sungguh, karena dengan mengerjakan tugas tersebut akan terbangun atau 

terdorong motivasi dan tanggung jawab terhadap penyelesaian tugas yang 

diberikan oleh guru.  

b. Siswa seharusnya menyadari bahwa dengan pre test merupakan tahap uji 

coba prestasi belajar, oleh karenanya dari hasil pre test siswa dapat belajar 

dari kesalahan-kesalahan dan dapat memperbaiki dalam tes selanjutnya hal 

ini dapat dilakukan jika siswa mau mengoreksi dan mencari jawaban benar 

dari pre test yang telah diberikan.  

c. Untuk meningkatkan prestasi belajar tidak hanya bergantung dari metode 

pembelajaran yang diterima, siswa perlu memiliki motivasi dan ketekunan 

dalam mempelajari mata pelajaran geografi secara berkesinambungan.   

2. Untuk Guru 

Kepada guru hendaknya dapat memberikan model pembelajaran yang beragam 

diantaranya dengan memberikan resitasi atau pre-test. Guru juga dituntut untuk 

dapat melaksanakan model pembelajaran resitasi dan pre-test ini dengan 

format yang menyenangkan sehingga murid tidak terbebani dengan tugas dan 

tes yang diberikan. 

3. Untuk Sekolah 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai data evaluasi bagi pihak sekolah 

sehingga akan diperoleh prestasi belajar siswa yang lebih baik. 


