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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1.Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan terhadap penelitian yang 

dilakukan, maka dapat diambil beberapa simpulan sebagai berikut: 

1. Keterampilan Mengajar Kelompok Kecil guru SD di Desa Sigompulon 

Tahun Ajaran 2015/2016 berada dalam kategori sedang  dimana nilai rata 

– ratanya ialah 73,8. 

2. Motivasi Belajar Siswa Kelas V SD di Desa Sigompulon Tahun Ajaran 

2015/2016 berada dalam kategori sedang, dimana rata – rata nilainya ialah 

40,55. 

3. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara Keterampilan 

Mengajar Kelompok Kecil dengan Motivasi Belajar Siswa Kelas V SD di 

Desa Sigompulon Tahun Ajaran 2015/2016. Hal ini dapat dilihat dari hasil 

perhitungan korelasi yakni nilai rhitung > rtabel ( 0,748 > 0,312) dan thitung > 

ttabel (6,98 > 2,024). 

4. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil sebaran angket terbukti bahwa 

Keterampilan Mengajar Kelompok Kecil memiliki hubungan yang positif 

dengan Motivasi Belajar Siswa Kelas V SD di Desa Sigompulon. Hal ini 

juga dapat ditunjukkan dari tingkat kecenderungan masing masing 

variabel, yaitu : 
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a. Dilihat dari hasil uji kecenderungan Keterampilan Mengajar 

Kelompok Kecil guru SD di Desa Sigompulon skor berkategori 

tinggi sebesar 15%, berkategori sedang sebesar 57,5%, dan 

berkategori rendah sebesar 27,5%. 

b. Dilihat dari hasil uji kecenderungan Motivasi Belajar Siswa Kelas 

V  SD di Desa Sigompulon skor berkategori tinggi sebesar  22,5%, 

berkategori sedang sebesar 57,5%, dan berkategori rendah sebesar 

20 %. 

5. Uji normalitas data dipergunakan untuk melihat apakah data tiap variabel 

penelitian yang digunakan berdistribusi normal atau tidak. Berdasarkan uji 

normalitas data diperoleh data variabel X dan Y memiliki nilai sign. 0,471 

> α 0,05  data dinyatakan normal.  

6. Pengujian homogenitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah data 

berasal dari populasi yang sama atau tidak. Terlihat bahwa Fhitung pada 

penelitian ini memiliki nilai 3,56. Sementara Ftabel dengan signifikasi 0,05 

dengan db1 = 40 - 1 dan db2 = 40 – 1 memiliki nilai 4,09. Maka Fhitung < 

Ftabel sehingga data homogen. 

7. Uji liniearitas diperoleh  nilai  signifikansi 0,370 dan nilai linearity 0,000 <  

α 0,05 sehingga variabel X dan variabel Y memiliki model regresi linier. 
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5.2.Saran 

Dari hasil penelitian dan kesimpulan, maka dapat diajukan saran-saran 

sebagai berikut: 

1. Bagi sekolah, kerja kelompok hendaknya terus ditingkatkan 

pelaksanaannya dengan melengkapi alat dan bahan yang dibutuhkan untuk 

memperbaiki proses pembelajaran. 

2. Bagi guru, hendaknya lebih meningkatkan kinerjanya dalam hal mengajar, 

dengan demikian akan mendukung terciptanya proses pendidikan agar 

lebih baik terutama dalam membangun sikap disiplin dan meningkatkan 

hasil belajar siswa.  

3. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian tentang 

Keterampilan Mengajar Kelompok Kecil dengan Motivasi Belajar Siswa, 

diharapkan dapat menambah referensi  bagi penelitian lanjutan. 

 

 

 


