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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kedisiplinan yang terdiri dari indikator 1) ketaatan terhadap tata tertib sekolah; 

2) ketaatan terhadap kegiatan belajar disekolah; 3) ketaatan dalam mengerjakan 

tugas-tugas pelajaran; 4) ketaatan terhadap kegiatan belajar dirumah; 5) dapat 

mengatur waktu belajar; 6) rajin dan teratur, berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap hasil belajar siswa. Artinya kedisiplinan siswa yang tinggi 

mengakibatkan peningkatan hasil belajar IPA siswa kelas VIII di SMP Negeri 

9 Kendari. 

2. Minat belajar terdiri dari indikator 1) ada rasa suka dan senang terhadap 

pembelajaran; 2) perhatian yang lebih besar pada pelajaran; 3) ketarikan pada 

materi pembelajaran; 4) adanya aktivitas siswa dalam pelajaran, berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap hasil belajar siswa. Artinya minat belajar yang 

tinggi mengakibatkan peningkatan hasil belajar IPA siswa kelas VIII di SMP 

Negeri 9 Kendari. 

3. Kedisiplinan dan minat belajar secara bersama-sama berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap hasil belajar siswa. Artinya kedisiplinan dan minat belajar 

yang tinggi megakibatkan peningkatan hasil belajar IPA siswa kelas VIII di 

SMP Negeri 9 Kendari.  
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5.2 Saran  

 Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh, 

maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian diketahui bahwa variabel kedisiplinan memiliki pengaruh yang 

lebih kecil dibandingkan variabel minat belajar dalam mempengaruhi hasil 

belajar IPA siswa kelas VIII SMP Negeri 9 Kendari IPA tahun ajaran 

2021/2022. Oleh karena itu, hendaknya guru menciptakan suatu pembelajaran 

yang menarik, inovatif, sehingga mampu menumbuhkan minat siswa dalam 

belajar IPA. 

2. Guru hendaknya melakukan evaluasi secara berkala kepada siswa supaya 

permasalahan yang muncul pada proses belajar IPA dapat teratasi sedari dini 

sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai seperti yang diinginkan. 

3. Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan meneliti 

variabel lain yang dapat mempengaruhi hasil belajar IPA misalnya, motivasi 

belajar, metode pembelajaran, media pembelajaran yang digunakan, dan 

fasilitas belajar dari pihak orangtua maupun sekolah.  

 

 

 

 

 

 

 

 


