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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

A.  Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang dilakukan, maka 

kesimpulan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Ada pengaruh yang 

signifikan antara pemanfaatan media pembelajaran surat kabar terhadap 

motivasi belajar siswa kelas X di SMA Negeri1 Pagelaran.  Artinya, 

semakin menarik pemanfaatan media surat kabar menyebabkan 

meningkatnya motivasi belajar siswa. 

2. Ada pengaruh yang 

signifikan antara pemanfaatan media pembelajaran surat kabar terhadap 

aktivitas belajar siswa kelas X di SMA Negeri 1 Pagelaran.  Semakin 

menarik pemanfaatan media pembelajaran surat kabar maka aktivitas 

belajar siswa juga akan meningkat. 

3. Ada pengaruh yang 

signifikan antara motivasi belajar terhadap prestasi belajar ekonomi siswa 

kelas X di SMA Negeri 1 Pagelaran.  Artinya,  semakin kuat motivasi 

belajar siswa maka prestasi belajarnya juga akan semakin baik dan 
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sebaliknya semakin rendah motivasi belajar siswa maka prestasi belajarnya 

juga akan semakin rendah. 

4. Ada pengaruh yang 

signifikan antara aktivitas belajar terhadap prestasi belajar ekonomi siswa 

kelas X di SMA Negeri 1 Pagelaran.  Artinya, semakin aktif aktivitas 

belajar siswa, maka prestasi belajarnyapun akan makin baik, sebaliknya 

semakin rendah aktivitas belajar siswa, prestasi belajarnyapun akan 

semakin turun. 

5. Ada pengaruh yang 

signifikan antara pemanfaatan media pembelajaran surat kabar terhadap 

prestasi belajar ekonomi siswa kelas X di SMA Negeri 1 Pagelaran.  

Artinya, semakin menarik pemanfaatan media pembelajaran surat kabar 

maka akan semakin baik pula prestasi belajarnya.  

6. Ada pengaruh yang 

signifikan antara pemanfaatan media pembelajaran surat kabar dan motivasi 

belajar terhadap prestasi belajar ekonomi siswa kelas X di SMA Negeri 1 

Pagelaran. Artinya, pemanfaatan media pembelajaran surat kabar yang 

maksimal akan meningkatkan  motivasi belajar siswa, dengan motivasi 

belajar yang meningkat maka prestasi belajar yang didapat oleh siswapun 

akan meningkat. 

7. Ada pengaruh yang 

signifikan antara pemanfaatan media pembelajaran surat kabar  dan 

aktivitasterhadap prestasi belajar ekonomi siswa kelas X di SMA Negeri 1 

Pagelaran.  Artinya, pemanfaatan media pembelajaran surat kabar yang 
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menarik akan meningkatkan  aktivitas belajar siswa, dengan aktivitas 

belajar yang meningkat maka prestasi belajar yang didapat oleh siswapun 

akan semakin meningkat. 

 

B. Saran  

Berdasarkan simpulan, maka dapat disarankan beberapa hal berikut: 

1. Motivasi dan aktivitas belajar siswa masih perlu ditingkatkan lagi, maka 

hendaknya siswa dapat terus memacu motivasi dan aktivitasnya dalam 

usaha menggapai cita-cita, supaya dapat tercapai dengan maksimal dengan 

menyukai pelajaran tersebut dan bersemangat dalam mengerjakan tugas, 

jangan mudah menyerah, selalu berusaha menjadi yang terbaik dan 

berkompetensi untuk berprestasi.  Selain itu, guru juga harus berperan 

dalam memacu motivasi dan aktivitas belajar siswa, misalnya saja dalam 

penggunaan media yang tepat, penyampaian materi dibuat semenarik 

mungkin sehingga dapat menimbulkan rasa senang siswa pada pelajaran, 

siswa mau menyimak materi tanpa ada rasa jenuh, sehingga akan terjadi 

komunikasi yang aktif antara guru dan siswa atau sebaliknya dalam proses 

pembelajaran. 

2.  Melalui media pembelajaran surat kabar, siswa lebih mudah dalam 

mengerjakan tugas.  Guru dapat melakukan cara yang bervariasi dalam 

setiap pemberian tugas kepada siswa, baik dengan cara membuat kliping, 

mencari dan menyimpulkan suatu artikel, memberikan pendapat atas suatu 

kejadian, dan lain sebagainya yang terkait dengan materi yang diajarkan.  

Sehingga siswa akan merasa senang dalam mengerjakan tugas yang 

diberikan.  Siswa juga sebaiknya tidak asal dalam mengerjakan tugas, 
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kliping yang dikerjakan seharusnya sesuai dengan materi yang sedang 

dipelajari saat itu, dalam mencari dan menyimpulkan suatu materi 

sebaiknya dikerjakan secara bersama-sama tidak hanya mengandalkan 

kawan yang lain, melakukan diskusi secara aktif,  sehingga pengetahuan 

yang didapat akan terus bertambah.  Semakin bertambahnya pengetahuan 

maka siswa akan makin mudah dalam mengerjakan tugas dan prestasi 

belajarpun akan terus meningkat. 

3. Pemanfaatan media surat kabar dirasa belum maksimal dalam 

pembelajaran.  Guru hendaknya lebih sering menggunakan media 

pembelajaran agar siswa menjadi terbiasa menggunakan media dan  

ketertarikan siswa pada pemanfaatan media terus meningkat. 

4. Siswa sebaiknya terus meningkatkan keaktivan dalam mengikuti 

pembelajaran.  Keaktivan tersebut bukan hanya sekedar aktif saja, namun 

siswa juga harus dapat aktif dalam mengikuti materi yang diberikan guru, 

mengerjakan tugas sesuai dengan materi yang diajarkan, membaca dan 

mencari artikel yang sesuai dengan materi yanng dipelajari, sehingga 

pengetahuan yang dimiliki siswa akan terus bertambah dan prestasi 

belajarnyapun akan semakin baik lagi. 

5. Ketersediaan surat kabar di sekolah masih dirasakan kurang. Penyediaan 

fasilitas yang dapat menunjang pembelajaran, dalam hal ini penyediaan 

surat kabar oleh sekolah baik berupa surat kabar daerah maupun nasional 

sangatlah penting.  Tersedianya surat kabar dalam jumlah yang memadai 

akan membantu siswa untuk mendapatkan pengetahuan dan memudahkan 

dalam mengerjakan tugas yang diberikan guru. 
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