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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil analisis data yang telah dikemukakakn maka kesimpulan yang 

dapat diperoleh adalah: 

1. Berdasarkan perhitungan nilai rata-rata Gaya Mengajar Guru di dapatkan hasil 

sebesar 66,33 yang termasuk dalam kategori “Baik”. 

2. Berdasarkan perhitungan nilai rata-rata Motivasi Bealajar Siswa di dapatkan 

hasil sebesar 68,13 yang termasuk dalam kategori “Tinggi”. 

3. Berdasarkan perhitungan korelasi antara  gaya mengajar guru (X) dengan 

motivasi belajar siswa pada mata pelajaran IPS (Y) terdapat hubungan yang 

signifikan antara Gaya Mengajar Guru  dengan motivasi belajar siswa SD 

Negeri 101771 Tembung Deli Serdang Tahun Ajaran 2018/2019, dengan rxy 

hitung sebesar 0,782 dan r tabel sebesar 0,227.Berdasarkan kriteria-kriteria korelasi 

yang diajukan maka besarnya koefisien korelasi termasuk dalam kategori 

tinggi.Terhadap uji t diperoleh t hitung sebesar 10,723 sedangkan t tabel sebesar 

1,993 artinya t hitung > t tabel, sehingga hipotesis yang berbunyi: terdapat 

hubungan yang signifikan antara Gaya Mengajar guru dengan motivasi belajar 

siswa pada mata pelajaran IPS SD Negeri 101771 Tembung Deli Serdang   

Tahun Ajaran 2017/2018” terbukti kebenarannya dan dapat diterima. 
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5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka penulis memberikan 

saran sebagai berikut: 

1. Bagi Guru 

Guru diharapkan dapat memberikan gaya mengajar Guru yang baik dalam 

setiap proses pembelajaran. Dengan gaya mengajar yang dilakukan, guru 

dapat mengatasi kebosanan pada siswa, dapat memberikan semangat, dan 

dapat membangkitkan motivasi belajar siswa sehingga tujuan belajar yang 

diinginkan akan tercapai. 

2. Bagi Siswa 

Siswa diharapkan selalu mempertahankan dan meningkat kanmotivasi 

belajarnya, karena motivasi merupakan penggerak dalam diri siswa yang 

akan menimbulkan rangsangan untuk belajar, menjamin kelangsungan 

belajar, dan memberikan arah kegiatan belajar sehinggan tujuan atau 

prestasi belajar siswa dapat tercapai. Dengan adanya motivasi belajar yang 

tinggi dalam diri siswa akan dapat meningkatkan prestasinya. 

3. Bagi Sekolah 

Sekolah diharapkan mampu bekerja sama dengan guru untuk menciptakan 

lingkungan yang mendukung terciptanya proses belajar mengajar yang 

menarik dan menyenangkan dengan gaya mengajar yang di lakukan guru 

agar dapat menumbuhkan motivasi belajar pada diri siswa 

 


