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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Pada bab kelima  ini akan diuraikan tentang kesimpulan dan saran dari penelitan  

yang  telah dilakukan. Pembahasan beberapa hal tersebut secara rinci disajikan 

sebagai berikut. 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan  hasil analisis data pengujian hipotesis yang dilakukan, maka 

kesimpulan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. 

1. Ada pengaruh yang positif dan signifikan persepsi siswa tentang metode 

mengajar guru terhadap hasil belajar IPS Terpadu siswa kelas VIII SMP Islam 

Purbolinggo tahun pelajaran 2013/2014. 

Jika persepsi siswa tentang metode mengajar guru positif, maka hasil belajar 

siswa akan meningkat. 

Sebaliknya, jika persepsi siswa tentang metode mengajar guru rendah, maka hasil 

belajar siswa pun rendah. 

2. Ada pengaruh positif dan signifikan disiplin belajar terhadap hasil belajar IPS 

Terpadu siswa kelas VIII  SMP Islam Purbolinggo tahun pelajaran 2013/2014. 



120 
 

Jika siswa lebih meningkatkan kedisiplinan dalam belajar  termasuk didalamnya 

tepat waktu dalam mengerjakan tugas tanpa bantuan orang lain maka akan 

menumbuhkan sikap kemandirian oleh sebab itu kedisiplinan belajar akan 

mempengaruhi hasil belajar yang optimal. 

3. Ada pengaruh positif dan signifikan motivasi berprestasi terhadap hasil belajar 

IPS Terpadu kelas VIII SMP Islam Purbolinggo tahun  pelajaran 2013/2014.  

Jika didalam diri siswa tertanam  motivasi yang kuat maka siswa akan terus 

berusaha menjadi yang terbaik dan akan mempengaruhi hasil belajar yang 

optimal. 

4. Ada pengaruh positif dan signifikan persepsi siswa tentang metode mengajar 

guru, disiplin belajar dan motivasi berprestasi terhadap hasil belajar IPS  terpadu 

siswa kelas VIII SMP Islam Purbolinggo tahun pelajaran 2013/2014 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil analisis data pengujian hipotesis mengenai pengaruh persepsi siswa 

tentang metode mengajar guru,disiplin belajar dan motivasi berprestasi terhadap hasil 

belajar IPS Terpadu kelas VIII SMP Islam Purbolinggo tahun  pelajaran 2013/2014,  

maka saran  yang dapat diberikan adalah sebagai berikut 

a. Keberhasilan siswa dalam belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satu 

faktor tersebut adalah metode mengajar guru. Untuk itu, hendaknya guru dapat 

menggunakan metode mengajar yang bervariasi.  
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Dalam hal ini,guru dapat menerapkan berbagai model pembelajaran kooperatif 

seperti Jigsaw, NHT, TGT,TSTS, serta model pembelajaran kooperatif  lainnya 

sehingga siswa dapat terlibat langsung dalam  proses pembelajaran  

menyenangkan dan tidak membosankan, 

b. Hendaknya siswa lebih meningkatkan  disiplin belajar  dikelas, memperhatikan 

guru dikelas dan mengerjakan tugas tepat waktu agar hasil belajar optimal 

c. Siswa sebagai peserta didik hendaknya memiliki semangat dan  motivasi yang 

kuat didalam dirinya agar mampu berprestasi disekolah . dengan  motivasi yang 

kuat siswa akan terus berusaha  menjadi yang terbaik dan dapat membanggakan 

dirinya dan orang tuanya. 

 

 

 


