
 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A.   Kesimpulan. 

Berdasarakan analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, 

maka kesimpulan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Ada pengaruh aktivitas belajar terhadap hasil belajar IPS Terpadu siswa 

kelas VIII Mts Hasanuddin Teluk Betung Bandar Lampung Tahun 

Pelajaran 2008/2009, diperoleh thitung > ttabel = 5,178 > 2,021 dengan 

koefisien korelasi (r) 0,633 dan koefisien determinasi (r
2
) 0,401 atau 

40,1%   

2. Ada pengaruh minat belajar terhadap hasil belajar IPS Terpadu siswa 

kelas VIII Mts Hasanuddin Teluk Betung Tahun Pelajaran 2008/2009, 

diperoleh thitung > ttabel = 3.131> 2,021. dengan koefisien korelasi (r) 

0,444 dan koefisien determinasi (r
2
) 0,197 atau 19,7%. 

3. Ada pengaruh media pembelajaran terhadap hasil belajar IPS Terpadu 

siswa kelas VIII Mts  Hasanuddin Teluk Betung Tahun Pelajaran 

2008/2009,  diperoleh Fhitung>Ftabel= 5,394> 2,021  dengan keeratan 

hubungan koefisien korelasi (r) 0,649 dan koefisien determinasi (r
2
) 

0,421 atau 42,1%.  

4. Ada pengaruh aktivitas belajar,minat belajar dan  media pembelajaran 

terhadap hasil belajar IPS Terpadu siswa kelas VIII Mts Hasanuddin 



Teluk Betung Tahun Pelajaran 2008/2009,  diperoleh Fhitung>Ftabel= 

13,724>2,852  dengan keeratan hubungan koefisien korelasi (r) 0,520. 

dan koefisien determinasi (R
2
) 0,721 atau 72,1%.  

 

B. Saran 

Berdasar hasil penelitian tentang pengaruh aktivitas belajar, minat belajar dan 

media pembelajaran terhadap hasil belajar IPS Terpadu siswa kelas VIII Mts 

Hasanuddin Teluk Betung  Tahun Pelajaran 2008/2009, maka sebagai saran 

adalah sebagai berikut : 

1. Untuk meningkatkan hasil belajar, hendaknya siswa memiliki motivasi 

belajar yang tinggi dalam proses belajar mengajar maupun mengerjakan 

tugas-tugas yang diberikan oleh guru 

2. Untuk meningkatkan minat belajar siswa harus memiliki rasa keingin 

tahuan yang tinggi. Minat belajar yang tinggi akan berdampak pada hasil 

atau prestasi belajar yang baik, jadi semakin tinggi minat belajar maka 

akan semakin tinggi pula prestasi yang akan dicapai. 

3. Guru hendaknya lebih kreatif dalam menyajikan suatu materi pelajaran 

yaitu dengan menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan 

materi pelajaran. Dengan media mengajar yang baik setiap materi yang 

diajarkan dapat dengan mudah diterima dan diserap serta tentunya menarik 

untuk dipelajari oleh siswa. 

4.  Hendaknya pihak sekolah dan orang tua menyediakan sarana belajar yang 

lengkap agar proses belajar siswa berjalan dengan baik. 

 


