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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

a. Berdasarkan pengujian kecenderungan  variabel Peningkatan Persepsi 

Siswa dapat dilihat bahwa jumlah responden yang masuk ke dalam 

kategori baik sebanyak 19 orang (45%), kategori Cukup Baik sebanyak 23 

orang (55%), kategori kurang baik 0 (0%)dan kategori tidak baik 0 (0%). 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Persepsi siswa tentang pemanfaatan 

situs sebagai sumber pembelajaran di SMA Negeri 16 Medan cenderung 

baik. 

b. Hasil penelitian  menerangkan bahwa diantara 42 siswa dikategorikan  

bahwa jumlah responden yang termasuk ke dalam kategori baik sebanyak 

19 orang (34%), katgori cukup baik sebanyak 27 orang (64%), kategori 

kurang baik sebanyak 1orang (2%). dan kategori tidak baik 0 (0%). 

sehingga disimpulkan bahwa minat belajar Siswa di SMA Negeri 16 

Medan cenderung baik. 

c. Terdapat Peningkatan Persepsi Siswa tentang Pemanfaatan Situs Kota 

Medan sebagai Sumber Pembelajaran Sejarah di SMA N 16 Medan 

sebanyak 86%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan Situs 

Kota Medan sebagai Sumber Pembelajaran benar – benar dimanfaatkan 

untuk peningkatan minat siswa mempelajari sejarah. Hal ini kemungkinan 
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didukung oleh beberapa hal yakni upaya guru kepada siswa dalam 

pengenalan situs dan peninggalan sejarah Kota Medan, di dalam keluarga 

yang sudah mengenal tentang beberapa situs dan peninggalan sejarah di 

Kota Medan, pengetahuan siswa tentang keberadaan situs yang juga 

didapat dari akses jejaring sosial yang sudah sangat sering dinikmati siswa 

maupun nilai – nilai dari masyarakat yang sudah tertanam dalam siswa 

tentang keberadaan situs dan peninggalan sejarah serta pelestariannya. 

 

5.2. Saran 

a. Disarankan kepada siswa tetap meningkatkan pengetahuannya tentang 

perkembangan sejarah kota Medan agar menumbuhkan rasa cintanya 

terhadap sejarah bangsa. 

b. Disarankan kepada siswa untuk tetap menggali nilai – nilai sejarah yang 

ada dari situs dan peninggalan sejarah kota Medan sebagai warisan budaya 

lokal yang dapat mendukung pembelajaran sejarah di sekolah. 

c. Disarankan kepada siswa dan guruuntuk tetap memanfaatkan situs sejarah 

yang ada di Kota Medan sebagai situs dan peninggalan sejarah daerah 

untuk mempermudah mempelajari sejarah lokal di daerahnya serta turut 

dalam pelestarian situs dan peninggalan sejarah yang masih ada. 

d. Disarankan kepada siswa dan Guru serta pihak – pihak terkait untuk lebih 

menjaga dan ikut mengupayakan pelestarian situs dan peninggalan sejarah 
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Kota Medan agar tidak dirusak dan diusili dengan tangan – tangan jahil. 

Guru harus sering mengingatkan kepada siswa tentang memupuk rasa 

kecintaannya pada keberadaan situs  tersebut sebagai warisan masa lalu 

yang memiliki beragam nilai – nilai kepahlawanan dan pembelajaran. 

 


