
 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

Bagian ke-V ini akan diuraikan tentang kesimpulan dan saran dari penelitian yang 

telah dilakukan. Pembahasan secara rinci disajikan sebagai berikut.  

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis, maka dapat diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut. 

1. Ada pengaruh yang positif dan signifikan pemanfaatan sarana belajar di 

sekolah terhadap hasil belajar IPS Terpadu pada siswa kelas VIII semester 

ganjil di SMP Negeri 5 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2013/2014. Jika 

pemanfaatan sarana belajar di sekolah baik, maka hasil belajar siswa akan 

meningkat. Sebaliknya, jika pemanfaatan sarana belajar di sekolah kurang, 

maka hasil belajar siswa pun akan rendah. 

 

2. Ada pengaruh yang positif dan signifikan motivasi belajar siswa terhadap hasil 

belajar IPS Terpadu pada siswa kelas VIII semester ganjil di SMP Negeri 5 

Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2013/2014. Jika motivasi belajar siswa 

tinggi, maka hasil belajar siswa akan baik. Sebaliknya, jika motivasi belajar 

siswa rendah, maka hasil belajar siswa pun akan rendah. 
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3. Ada pengaruh yang positif dan signifikan pemanfaatan sarana belajar di 

sekolah dan motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar IPS Terpadu pada 

siswa kelas VIII Semester Ganjil di SMP Negeri 5 Bandar Lampung Tahun 

Pelajaran 2013/2014. Jika pemanfaatan sarana belajar di sekolah baik dan 

dioptimalkan dan motivasi belajar siswa tinggi, maka hasil belajar siswa akan 

meningkat. Sebaliknya, jika pemanfaatan sarana belajar di sekolah kurang dan 

tidak optimal dan motivasi belajar siswa rendah maka hasil belajar yang 

diperoleh siswa pun akan rendah. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Pengaruh Pemanfaatan Sarana Belajar Di 

Sekolah dan Motivasi Belajar Siswa Terhadap Hasil Belajar IPS Terpadu Siswa 

Kelas VIII Semester Ganjil di SMP Negeri 5 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 

2013/2014, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut. 

1. Sekolah sebagai penyedia sarana belajar bagi siswa hendaknya dapat 

melengkapi sarana belajar yg belum tersedia dan bersama dengan warga 

sekolah dapat mewarat dan menjaga sarana belajar yang sudah ada sehingga 

dapat di optimalkan pemanfaatannya 

2. Siswa sebagai peserta didik, hendaknya dapat memanfaatkan sarana belajar di 

sekolah dengan baik dan optimal dan dapat menjaga dan merawat sarana yang 

sudah ada  

3. Siswa hendaknya menumbuhkan motivasi dalam diri sendiri agar dapat 

menunjang terwujudnya hasil belajar yang memuaskan. Kurangnya motivasi 

belajar akan berdampak negative terhadap hasil belajar. Guru sebagai tim 



   93 

 

pengajar di sekolah baiknya dapat lebih memerhatikan kondisi siswa dan 

memotivasi atau memberikan dorongan kepada siswa yang dirasa kurang 

memiliki motivasi dalam belajar.  

 

 

 

 


