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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pelaksanaan penelitian mengenai analisis minat dan hasil 

belajar fisika peserta didik SMAN 1 Maligano dan hasil analisis serta 

pembahasan yang diperoleh, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Minat belajar fisika peserta didik di SMA Negeri 1 Maligano tergolong 

dalam kategori tinggi dengan rata-rata persentase 91,46%. Rata-rata 

persentase yang diperoleh merupakan hasil akumulasi dari 4 indikator, yaitu 

indikator ketertarikan untuk belajar, perhatian dalam belajar, keterlibatan 

peserta didik, dan pengetahuan peserta didik. Masing-masing indikator 

tersebut telah berisi item pernyataan yang menyangkut tentang minat belajar. 

Dengan tinggi nilai persentase yang diperoleh, hal ini menunjukkan bahwa 

peserta didik memiliki minat belajar yang tinggi terhadap pelajaran fisika.  

2. Hasil belajar fisika peserta didik di SMA Negeri 1 Maligano tergolong 

dalam kategori tinggi dengan rata-rata nilai 78,01. Hasil belajar tersebut 

dibagi dalam 4 kategori dan kategori yang memperoleh persentase paling 

tinggi berada pada kategori tinggi dengan persentase 52% yaitu nilainya 

berada pada interval 73-79 dengan frekuensi 41 orang peserta didik. 
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3. Terdapat pengaruh minat belajar terhadap hasil belajar fisika peserta didik 

SMA Negeri 1 Maligano. Hal ini diperoleh dari hasil pengujian hipotesis (uji 

t) yang menunjukkan bahwa signifikansi < probabilitas 0,05 atau 0,000 < 

0,05 serta dapat dilihat dari thitung  > ttabel atau 12,320 > 1,664. 

5.2 Saran 

Berdasarkan pelaksanaan dan hasil penelitian, ada beberapa saran yang 

dapat peneliti sampaikan sebagai berikut: 

1. Kepada Kepala Sekolah SMAN 1 Maligano untuk lebih meningkatkan mutu 

pembelajaran Fisika serta melengkapi fasilitas yang dibutuhkan dalam 

pembelajaran. 

2. Kepada guru pelajaran Fisika, perlu menggunakan metode pembelajaran yang 

menarik dan efektif yang sesuai dengan meteri pokok yang diajarkan dan 

mendorong aktivitas pembelajaran untuk meningkatkan minat belajar peserta 

didik serta memperhatikan aspek-aspek pembelajaran. 

3. Kepada peserta didik, agar aktif dalam proses pembelajaran serta 

menumbuhkan motivasi dan minat baik dari dalam diri sendiri maupun 

dengan teman lain untuk meningkatkan kemampuan dan hasil belajar. 

4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan untuk menggunakan metode lain agar 

dapat mengetahui minat dan hasil belajar peserta didik. 

5. Kepada orang tua peserta didik, agar selalu membimbing dan memotivasi 

anak untuk belajar. 

 


