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IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

 
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut 

: 

 
Implementasi  peran guru dalam meningkatkankan minat belajar siswa-siswi SMUN I 

Katibung Lampung Selatan dalam mengikuti mata pelajaran PKn cukup berperan dilihat dari 

indikator peran guru dalam menerapkan metode pengajaran saat KBM berlangsung. Hal ini 

mempengaruhi minat siswa yang cukup untuk menekuni belajar dalam meningkatkan prestasi 

belajarnya.  

 
Implementasi  peran guru dalam meningkatkankan minat belajar siswa-siswi SMUN I 

Katibung Lampung Selatan dalam mengikuti mata pelajaran PKn cukup berperan dilihat dari 

indikator peran guru dalam mengawasi siswa pada saat KBM berlangsung sehingga siswa 

berminat untuk tekun belajar dalam meningkatkan prestasi belajarnya.  

 
Implementasi  peran guru dalam meningkatkankan minat belajar siswa-siswi SMUN I 

Katibung Lampung Selatan dalam mengikuti mata pelajaran PKn cukup berperan dilihat dari 

indikator peran guru dalam memberikan perhatian pada siswa saat KBM berlangsung 

sehingga siswa cukup berminat untuk tekun belajar dalam meningkatkan prestasi belajarnya.  
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Implementasi  peran guru dalam meningkatkankan minat belajar siswa-siswi SMUN I 

Katibung Lampung Selatan dalam mengikuti mata pelajaran PKn kurang berperan dilihat 

dari indikator peran guru dalam membimbing siswa pada saat KBM berlangsung sehingga 

siswa kurang berminat untuk tekun belajar dalam meningkatkan prestasi belajarnya.  

 
Faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar siswa selain peran guru adalah orang tua. 

Implementasi peran orang tua dalam meningkatkankan minat belajar anaknya sebagai siswa-

siswi SMUN I Katibung Lampung Selatan dalam meningkatkan prestasi belajar cukup 

berperan dilihat dari indikator peran orang tua dalam membimbing, memperhatikan dan 

mengawasi anaknya saat berada dirumah sehingga siswa cukup berminat untuk tekun belajar 

dalam meningkatkan prestasi belajarnya.  

 
B. Saran  

 
Memperhatikan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran kepada : 

1. Guru PKn 

a. Guru hendaknya tepat memberikan metode pengajaran yang disukai siswa, 

menyampaikan materi pelajaran yang menyenangkan siswa, menggunakan variasi 

metode dalam penyampaian materi pelajaran sehingg siswa tidak timbul jenuh dalam 

belajar, menggunakan alat media untuk membantu siswa mencerna dan memahami 

pelajaran. 

b. Guru juga hendaknya lebih aktif lagi mengawasi siswanya dalam pada saat KBM 

brlangsung, mendampingi siswa saat kegiatan diskusi berlangsung,  tidak 
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meninggalkan kelas serta memberikan sikap menegur siswa yang tidak 

memperhatikan penyampaian materi pelajaran. 

c. Guru hendaknya memberikan perhatian kepada siswa dalam belajar. Membantu siswa 

yang mengalami kesulitan belajar, mendikusikan dan melibatkan siswa dalam 

memecahkan masalah yang muncul dikelas 

d. Guru hendaknya membingbing siswa dalam belajar, mengarahkan dan memberikan 

nasehat kepada siswa untuk terus belajar agar berprestasi disekolah. 

2. Para Orang Tua 

a. Orang tua hendaknya aktif mengawasi anaknya belajar, memberikan waktu yang 

cukup untuk belajar anaknya dirumah dan mendampingi anak ketika belajar dirumah, 

memperhatikan catatan ataupun pekerjaan rumah anaknya, memberikan bantuan 

kepada anak ketika mengalami kesulitan saat belajar serta memberikan pendapat atau 

masukan kepada anaknya pada saat belajar dirumah. 

b. Orang tua hendaknya memberikan perhatian kepada anak dalam belajar, memberikan 

nasehat dan motivasi kepada anaknya untuk terus belajar, serta orang tua hendaknya 

memberikan nasehat dan arahan kepada anaknya dalam bergaul dan memilih teman.  

c. Orang tua hendaknya membimbing anaknya belajar, aktif bertanya tentang apa yang 

dipelajari di sekolah, orang tua berusaha menyediakan fasilitas belajar anaknya 

dirumah serta orang tua aktif berkomunikasi dengan guru terkait kesulitan belajar 

anaknya. 

3. Para Siswa 
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a. Siswa hendaknya lebih tekun dalam belajar, berusaha mencoba kembali pelajaran 

yang dirasa sulit ketika dirumah, aktif bertanya kepada guru mengenai materi 

pelajaran yang tidak dimengerti atau dipahami. 

b. Siswa hendaknya lebih rajin memperhatikan kelengkapan catatan pelajaran dan 

melengkapi catatan dari literatur lain, rajin membaca serta rajin mengerjakan latihan 

soal-soal yang diberikan oleh guru. 

c. Siswa juga hendaknya membuka diri pada guru dan orang tua untuk selalu 

mengatakan pada orang tua apa masalah yang dihadapi, dan selalu berdiskusi kepada 

guru tentang masalah-masalah yang muncul dikelas agar dapat segera dicarikan jalan 

keluarnya.  

 


