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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Penelitian tentang sikap siswa terhadap pelajaran sejarah peminatan kelas 

X IIS di SMA Hang Tuah Belawan T.A 2017/2018 telah penulis uraikan dalam 

bab IV. Berdasarkan penelitian tersebut penulis dapat mengambil kesimpulan 

bahwa siswa memiliki sikap yang baik terhadap pelajaran sejarah peminatan 

dikarenakan beberapa faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang meliputi 

faktor fisiologis. Sedangkan faktor eksternal seperti pengalaman, situasi yang 

dihadapi, norma – norma yang berlaku, hambatan – hambatan atau pendorong 

yang ada dalam masyarakat. 

Siswa memiliki pengetahuan tentang pelajaran Sejarah peminatan dan 

menyenangi pelajaran sejarah peminatan. Karena siswa mengetahui tujuan belajar 

sejarah yaitu membangun kepribadian dan sikap mental siswa, mengantarkan 

siswa ke arah kejujuran dan kebijaksanaan, dan menanamkan cinta bangsa dan 

sikap kemanusiaan kepada siswa. 

Dengan memahami setiap tujuan dari pelajaran sejarah diharapkan dapat 

meningkatkan semangat siswa dalam belajar sejarah dan menerapkan tujuan 

pelajaran sejarah tersebut di sekolah dan di lingkungan sekitar. 
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5.2. Saran 

Dari hasil penelitian ini, peneliti dapat memberikan saran-saran sebagai 

berikut : 

1. Pihak sekolah hendaknya mempertahankan sikap siswa terhadap 

pembelajaran sejarah peminatan yang telah baik dengan tetap menyediakan 

sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai. 

2. Guru sejarah seharusnya memperhatikan perkembangan zaman siswa dan 

menggunakan metode atau cara tertentu sehingga siswa merasa tertarik saat 

mengikuti proses pembelajaran sejarah peminatan. 

3. Guru pembelajaran sejarah peminatan hendaknya tetap mempertahankan 

kualitas dalam mengajar yang telah baik agar sikap siswa terhadap 

pembelajaran sejarah peminatan yang diajarkan tetap baik dan mampu 

memotivasi siswa untuk berprestasi pada masa – masa yang akan datang. 

4. Siswa hendaknya menyadari arti penting pembelajaran sejarah peminatan 

bagi dirinya karena dengan mengikuti pembelajaran sejarah peminatan 

secara serius tidak hanya mendapatkan hasil belajar yang baik akan tetapi 

juga dapat memperoleh pelajaran berupa pengalaman-pengalaman masa lalu 

yang dapat digunakan untuk langkah – langkah dalam menjalani kehidupan 

dimasa yang akan datang. 

 

 

 

 

 

 


