
 

 

 

 

 

V.  KESIMPULAN 

 

Bagian kelima ini akan diuraikan tentang kesimpulan dan saran dari penelitian 

yang telah dilakukan. Pembahasan secara rinci disajikan sebagai berikut.  

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis, maka dapat diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut. 

1. Ada pengaruh yang positif dan signifikan motivasi belajar terhadap hasil 

belajar IPS Terpadu pada siswa kelas VII semester ganjil di SMP Negeri 3 

Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2013/2014. Berdasarkan analisis data 

diperoleh thitung 13,072 > ttabel  1,970 yang ditunjukkan dengan koefisien 

determinasi (r
2
) 0,483 yang berarti hasil belajar dipengaruhi oleh motivasi 

belajar sebesar 48,3% dan sisanya 51,7% dipengaurhi oleh faktor lain. Jika 

motivasi belajar siswa tinggi, maka hasil belajar siswa akan meningkat. 

Sebaliknya, jika motivasi belajar siswa rendah, maka hasil belajar siswa pun 

akan menurun. 

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

sekolah terhadap hasil belajar IPS Terpadu pada siswa kelas VII semester 

ganjil di SMP Negeri 3 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2013/2014. 

Berdasarkan analisis data diperoleh thitung 7,909 > ttabel  1,970 yang ditunjukkan 
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dengan koefisien determinasi (r
2
) 0,255 yang berarti hasil belajar dipengaruhi 

oleh pemanfaatan sarana belajar di sekolah sebesar 25,5% dan sisanya 74,5% 

dipengaurhi oleh faktor lain. Jika sarana belajar di sekolah dimanfaatkan 

dengan optimal, maka hasil belajar siswa akan meningkat. Sebaliknya, jika 

sarana belajar di sekolah tidak dimanfaatkan secara optimal, maka hasil 

belajar siswa pun akan rendah. 

3. Ada pengaruh yang positif dan signifikan motivasi belajar dan pemanfaatan 

sarana belajar di sekolah terhadap hasil belajar IPS Terpadu pada siswa kelas 

VII semester ganjil di SMP Negeri 3 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 

2013/2014. Berdasarkan analisis data diperoleh F hitung 117,171 > F tabel  3,05 

yang ditunjukkan dengan regresi linier multiple dengan koefisien determinasi 

(r
2
) 0,563 yang berarti hasil belajar dipengaruhi oleh motivasi belajar dan 

pemanfaatan sarana belajar di sekolah sebesar 56,3% dan sisanya 43,7% 

dipengaurhi oleh faktor lain. Jika motivasi belajar siswa tinggi dan sarana 

belajar di sekolah dimanfaatkan secara optimal, maka hasil belajar siswa akan 

meningkat. Sebaliknya, motivasi belajar siswa rendah dan sarana belajar di 

sekolah tidak dimanfaatkan secara optimal, maka hasil belajar yang diperoleh 

siswapun akan rmenurun. 

 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Motivasi Belajar dan Pemanfaatan Sarana 

Belajar di Sekolah terhadap Hasil Belajar IPS Terpadu Siswa Kelas VII SMP 

Negeri 3 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2013/2014, maka peneliti 

memberikan saran sebagai berikut. 
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1. Hendaknya siswa lebih meningkatkan motivasi belajar di kelas, 

memperhatikan materi yang sedang dijelaskan oleh guru dan mengikuti setiap 

kegiatan pembelajaran dengan baik. 

2. Siswa sebagai peserta didik,  hendaknya lebih meningkatkan motivasi dari 

dalam diri sendiri untuk belajar. Motivasi belajar bukan merupakan suatu 

paksaan melainkan sebagai suatu kewajiban yang harus dilakukan sehingga 

dengan adanya motivasi belajar meningkatkan daya saing sesama siswa akan 

meningkatkan prestasi belajarnya. 

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

sekolah dengan baik dan optimal. Hal itu dikarenakan, dengan memanfaatkan 

sarana belajar di sekolah dengan baik dan optimal, maka siswa akan 

mendapatkan hasil belajar yang baik dalam proses pembelajaran di sekolah. 

Sebaliknya, jika siswa tidak memanfaatkan sarana belajar di sekolah dengan 

baik dan optimal, maka siswa akan gagal atau tidak akan mendapatkan hasil 

belajar yang baik. 

4. Hasil belajar tidak hanya dipengaruhi oleh motivasi belajar siswa dan 

pemanfaatan sarana belajar siswa saja. Tetapi hasil belajar juga diduga dapat 

dipengaruhi oleh faktor lain. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat 

menelti faktor-faktor lain yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 


