
 

 

 

 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

Bagian kelima ini akan diuraikan tentang kesimpulan dan saran penelitian yang 

dilakukan. Pembahasan dua hal tersebut secara rinci disajikan sebagai berikut. 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis, maka dapat diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut. 

1. Ada pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran terhadap Minat Belajar Siswa 

kelas VIII SMP Negeri 8 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2013/2014. 

Penggunaan media pembelajaran sangat berperan dalam meningkatkan minat 

belajar siswa. Jika penggunaan media pembelajaran maksimal, maka minat 

belajar siswa akan meningkat, begitu pula sebaliknya. 

2. Ada pengaruh Persepsi Siswa Tentang Metode Mengajar Guru terhadap  

Minat Belajar Siswa kelas VIII SMP Negeri 8 Bandar Lampung Tahun 

Pelajaran 2013/2014. Persepsi siswa tentang metode mengajar guru akan 

meningkatkan minat belajar siswa. Jika persepsi siswa tentang metode 

mengajar positif, maka minat belajar siswa akan meningkat, begitu pula 

sebaliknya. 

3. Ada hubungan antara Penggunaan media pembelajaran dengan persepsi siswa 

tentang metode mengajar guru. Jika penggunaan media pembelajaran 
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meningkat maka persepsi siswa tentang metode mengajar guru akan positif, 

begitu pula sebaliknya. 

4. Ada pengaruh langsung Penggunaan Media Pembelajaran terhadap hasil 

belajar IPS Terpadu siswa kelas VIII SMP Negeri 8 Bandar Lampung Tahun 

Pelajaran 2013/2014. Kegiatan belajar mengajar dengan mengggunakan media 

pembelajaran akan lebih efektif dan efisien. Jika penggunaan media 

pembelajaran maksimal, maka hasil belajar IPS Terpadu siswa akan 

meningkat, begitu pula sebaliknya. 

5. Ada pengaruh langsung Persepsi Siswa Tentang Metode Mengajar Guru 

terhadap hasil belajar IPS Terpadu siswa kelas VIII SMP Negeri 8 Bandar 

Lampung Tahun Pelajaran 2013/2014. Persepsi siswa yang baik akan 

menunjang keberhasilan belajar siswa. Jika pesepsi siswa tentang metode 

mengajar guru positif, maka hasil belajar IPS Terpadu siswa akan meningkat, 

begitu pula sebaliknya. 

6. Ada pengaruh Minat Belajar Siswa terhadap hasil belajar IPS Terpadu siswa 

kelas VIII SMP Negeri 8 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2013/2014. Minat 

belajar siswa sangat berpengaruh dalam proses belajar. Jika minat belajar 

siswa tinggi, maka hasil belajar IPS Terpadu siswa akan meningkat, begitu 

pula sebaliknya. 

7. Ada pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran terhadap hasil belajar IPS 

Terpadu melalui Minat Belajar Siswa kelas VIII SMP Negeri 8 Bandar 

Lampung Tahun Pelajaran 2013/2014. Media pembelajaran akan menciptakan 

proses pembelajaran yang menarik dan efektif. Jika penggunaan media 

pembelajaran maksimal, maka minat belajar siswa akan meningkat, hal 
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tersebut juga mempengaruhi meningkatnya hasil belajar IPS Terpadu siswa, 

begitu pula sebaliknya. 

8. Ada pengaruh Persepsi Siswa Tentang Metode Mengajar Guru terhadap hasil 

belajar IPS Terpadu melalui Minat Belajar Siswa kelas VIII SMP Negeri 8 

Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2013/2014. Jika persepsi siswa tentang 

metode mengajar guru positif, maka minat belajar siswa akan meningkat, hal 

tersebut juga mempengaruhi meningkatnya hasil belajar IPS Terpadu siswa, 

begitu pula sebaliknya. 

9. Ada pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran dan Persepsi Siswa Tentang 

Metode Mengajar Guru secara bersama-sama terhadap Minat Belajar Siswa 

kelas VIII SMP Negeri 8 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2013/2014. Jika 

penggunaan media pembelajaran maksimal dan persepsi siswa tentang metode 

mengajar guru positif, maka minat belajar siswa akan meningkat, begitu pula 

sebaliknya. 

10. Ada pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran, Persepsi Siswa Tentang 

Metode Mengajar Guru, dan Minat Belajar Siswa secara bersama-sama 

terhadap hasil belajar IPS Terpadu siswa kelas VIII SMP Negeri 8 Bandar 

Lampung Tahun Pelajaran 2013/2014. Jika penggunaan media pembelajaran 

maksimal dan persepsi siswa tentang metode mengajar guru positif, maka 

minat belajar siswa akan meningkat, hal tersebut juga mempengaruhi 

meningkatnya hasil belajar IPS Terpadu siswa, begitu pula sebaliknya. 
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B.  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Pengaruh Penggunaan Media 

Pembelajaran dan Persepsi Siswa Tentang Metode Mengajar Guru  Melalui Minat 

Belajar Siswa Terhadap Hasil Belajar IPS Terpadu Siswa Kelas VIII SMP Negeri 

8 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2013/2014, maka peneliti memberikan saran 

sebagai berikut. 

1. Guru dan siswa hendaknya dapat meningkatkan penggunaan media 

pembelajaran. Dengan cara menggunakan media yang inovatif dan kreatif 

dalam proses belajar mengajar. Hal ini dikarenakan, dengan menggunakan 

media pembelajaran secara maksimal maka minat belajar siswa akan lebih 

meningkat.  

2. Guru sebagai pengajar, hendaknya menggunakan metode mengajar yang 

bervariasi, tepat, dan sesuai sehingga proses belajar mengajar tidak 

menjenuhkan untuk siswa melainkan menyenangkan. Jika metode mengajar 

lebih bervariasi maka siswa akan lebih aktif, antusias, dan minat belajar siswa. 

Sedangkan siswa sebagai peserta didik, hendaknya mempunyai persepsi yang 

positif terhadap metode mengajar guru sehingga dapat memahami materi yang 

disampaikan oleh guru dengan baik dan meningkatkan minat belajar. 

3. Penggunaan Media pembelajaran dan persepsi siswa tentang metode mengajar 

perlu ditingkatkan. Hal ini dikarenakan hal tersebut merupakan satu 

komponen yang dapat meningkatkan hasil belajar. 
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4. Guru dan siswa hendaknya dapat meningkatkan penggunaan media 

pembelajaran secara inovatif dan kreatif dalam proses belajar mengajar. Hal 

ini dikarenakan, dengan menggunakan media pembelajaran proses 

pembelajaran akan lebih efektif dan siswa dapat memperoleh hasil belajar 

yang maksimal. 

5. Siswa sebagai peserta didik, hendaknya mempunyai persepsi yang baik 

tentang metode mengajar guru sehingga dapat memahami materi yang 

disampaikan dengan baik dan hasil belajar pun akan menjadi maksimal. 

6. Siswa sebagai peserta didik, hendaknya dapat meningkatkan minat belajar 

yang ada dalam dirinya. Hal itu dikeranakan, dengan meningkatkan minat 

belajar maka siswa akan mendapatkan hasil belajar yang baik dalam proses 

pembelajaran di sekolah. Sebaliknya, jika siswa tidak meningkatkan minat 

belajar, maka hasil belajar yang didapat kurang baik. 

7. Guru dan siswa hendaknya dapat meningkatkan penggunaan media 

pembelajaran yang inovatif dan kreatif secara optimal dalam proses belajar 

mengajar. Hal ini dikarenakan, akan meningkatkan minat belajar siswa 

sehingga hasil belajar siswa yang di capai akan maksimal. 

8. Siswa sebagai peserta didik, hendaknya mempunyai persepsi yang positif 

tentang metode mengajar guru. Persepsi yang positif akan menimbulkan minat 

belajar dalam meningkatkan hasil belajar yang maksimal. 

9. Guru sebagai pengajar hendaknya meningkatkan penggunaan media 

pembelajaran dan siswa hendaknya meningkatkan persepsi yang positif 
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tentang metode mengajar guru. Kedua hal tersebut sangat berpengaruh dalam 

menciptakan pemebalajaran yang efektif sehingga meningkatkan minat belajar 

siswa. 

10. Guru sebagai pengajar, hendaknya untuk memperhatikan penggunaan media 

pembelajaran, meningkatkan metode mengajar yang bervariasi sehinnga 

menimbulkan persepsi siswa yang baik, dan meningkatkan minat belajar siswa 

agar proses pembelajaran siswa lebih baik, dan hasil belajar yang didapat akan 

optimal.  


