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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai pengaruh kondisi 

lingkungan belajar dan minat belajar terhadap motivasi belajar pkn siswa SMP 

Tunas Dharma Way Galih Kabupaten Lampung Selatan tahun pelajaran 

2012/2013  maka dapat diambil kesimpulan, yaitu sebagai berikut : 

 

1. Terdapat pengaruh yang signifikan antara kondisi lingkungan belajar 

terhadap motivasi belajar PKn siswa kelas VII SMP Tunas Dharma Way 

Galih Kabupaten Lampung Selatan Tahun Ajaran 2012/2013. Hal ini 

karena kondisi lingkungan belajar siswa kelas VII di SMP Tunas Dharma 

Way Galih Kabupaten Lampung Selatan sudah baik, baik secara 

fisiologis, secara psikologis, dan secara sosio-kultural sehingga membuat 

siswa lebih termotivasi dalam belajar. 

2. Terdapat pengaruh yang signifikan antara minat belajar siswa pada mata 

pelajaran PKn terhadap motivasi belajar PKn siswa kelas VII SMP Tunas 

Dharma Way Galih Kabupaten Lampung Selatan Tahun Ajaran 

2012/2013. Hal ini karena siswa sudah memiliki minat belajar yang kuat 

pada mata pelajaran PKn, yang salah satunya siswa sudah menyukai mata 
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pelajaran PKn, siswa sudah mampu aktif dalam proses pembelajaran PKn 

sehingga siswa lebih termotivasi dalam belajar. 

 

B. Saran 

 Setelah penulis menyelesaikan penelitian, membahas dan mengambil 

kesimpulan dari hasil penelitian, maka penulis mengajukan saran sebagai 

berikut :  

 

1. Kepada  Kepala Sekolah 

a. Untuk selalu bersikap tegas dan profesional kepada guru dan siswa. 

b. Untuk selalu menciptakan kondisi lingkungan belajar yang baik.  

2. Kepada Guru 

a. Untuk selalu memberikan motivasi dan dukungan yang kuat kepada 

siswa agar siswa lebih giat dan tekun lagi dalam melaksanakan 

kegiatan belajar mengajar. 

b. Untuk bersikap tegas dan profesional kepada siswa yang melanggar 

aturan dan tata tertib yang ada di sekolah.  

c. Untuk selalu menciptakan kondisi lingkungan belajar yang sesuai 

dengan kebutuhan siswa. 

 

2. Kepada Orang Tua 

a. Untuk dapat memperhatikan anaknya dalam kegiatan sehari-hari, 

khususnya dalam kegiatan belajar di rumah. 

b. Untuk dapat memberikan dukungan dan motivasi yang kuat terhadap 

anak. 
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3. Kepada Siswa 

a. Untuk dapat menjadi pribadi yang lebih bertanggungjawab kepada 

diri sendiri, bersikap disiplin, religius dan peduli terhadap orang lain 

b. Untuk dapat lebih termotivasi dalam belajar. 

c. Untuk menjadi generasi penerus bangsa yang aktif, kritis, dan 

berguna bagi bangsa dan negara 


