
 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Bagian kelima ini merupakan bab penutup yang akan membahas mengenai 

kesimpulan dan saran. Bagian ini menyimpulkan keseluruhan inti dari hasil penelitian 

secara singkat namun terperinci dan jelas serta saran kepada pihak-pihak yang terkait 

dalam penelitian ini. Pembahasannya secara lebih rinci ditunjukkan pada bagian-

bagian berikut ini 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan 

mengenai pengaruh persepsi siswa tentang keterampilan mengajar guru dan 

aktivitas belajar siswa terhadap hasil belajar IPS Terpadu siswa kelas VIII SMP 

Negeri 1 Bumi Agung tahun pelajaran 2013/2014, dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh persepsi siswa tentang keterampilan mengajar guru 

terhadap hasil belajar IPS Terpadu siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Bumi 

Agung tahun pelajaran 2013/2014. Dengan kata lain, jika persepsi siswa 

tentang keterampilan mengajar guru baik maka hasil belajar siswa akan 

meningkat.   
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2. Terdapat pengaruh aktivitas belajar siswa terhadap hasil belajar IPS Terpadu 

siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Bumi Agung tahun pelajaran 2013/2014.  

Dengan kata lain, jika aktivitas belajar siswa baik  maka hasil belajar akan 

meningkat.  

3. Terdapat pengaruh persepsi siswa tentang ketermpilan mengajar guru dan 

aktivitas belajar  siswa terhadap hasil belajar IPS Terpadu siswa kelas VIII 

SMP Negeri 1 Bumi Agung tahun pelajaran 2013/2014. Dengan kata lain, 

jika persepsi siswa tentang keterampilan mengajar guru baik dan aktivitas 

belajar siswa baik maka hasil belajar pada mata pelajaran IPS Terpadu siswa 

kelas VIII akan meningkat.  

 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh persepsi siswa tentang 

keterampilan mengajar guru dan aktivitas belajar siswa terhadap hasil belajar IPS 

Terpadu siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Bumi Agung tahun pelajaran 2013/2014, 

maka penulis menyarankan sebagai berikut 

1. Kepada Siswa 

a. Persepsi adalah adalah suatu aktivitas seseorang dalam memberikan 

kesan, penilaian, pendapat, merasakan dan menginterprestasikan sesuatu 

berdasarkan informasi yang ditampilkan. Jadi hendaknya siswa 

mempunyai persepsi yang positif terhadap keterampilan mengajar guru 

dalam kegiatan belajar mengajar sehingga dapat menyadari dan 

memahami apa yang telah diterimanya. 
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b. Hendaknya siswa lebih meningkatkan aktivitas belajar di kelas, 

memperhatikan materi yang sedang dijelaskan oleh guru dan mengikuti 

setiap kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah dengan baik. 

 

2. Kepada Guru 

a. Guru hendaknya memiliki keterampilan dalam mengajar. Keterampilan 

guru sangat dibutuhkan dalam kegiatan pembelajaran. Guru yang 

terampil akan membuat pembelajaran semakin efektif sehingga dapat 

mencapai hasil belajar yang optimal juga. 

b. Dalam mengajar di sekolah, guru harus lebih terampil lagi dalam 

menyampaikan materi dengan cara menggunakan berbagai macam 

media, agar siswa tidak jenuh dan bosan, dan kegiatan belajar-mengajar 

di sekolah pun akan berjalan dengan lancar. 

c. Guru hendaknya memperhatikan aktivitas belajar siswa baik 

pengetahuan dan membina siswa agar menjadi lebih aktif dalam proses 

pembelajaran, semakin aktif siswa dalam belajar maka hasil belajar yang 

akan dicapai akan semakin meningkat.  


