
 
 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Berdsarakan hasil penelitian dan pembahasan yang ada, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Gaya Mengajar Guru pada kategori tinggi terdapat 7 orang peserta didik dengan 

jumlah persentase 16%, pada kategori sedang terdapat 13 peserta didik dengan 

jumlah 30%, pada kategori sangat rendah terdapat 15 peserta didik dengan jumlah 

persentase 35%, pada kategori sangat rendah terdapat 8 peserta didik dengan 

persentase 19%. Data tersebut menunjukan kecenderungan kategori gaya 

mengajar klasik guru di SDN 12 Tongkuno dengan presentase tertinggi yaitu 35% 

berada dalam kategori rendah. 

2. Motivasi Belajar Peserta Didik pada kategori tinggi terdapat 5 peserta didik 

dengan jumlah persentase 12%, pada kategori sedang 14 peserta didik dengan 

jumlah persentase 33%, pada kategori rendah terdapat 19 peserta didik dengan 

jumlah persentase 44%, pada kategori sangat rendah terdapat 5 peserta didik 

dengan jumlah persentase 12%. Maka data tersebut menunjukan kecenderungan 

kategori motivasi belajar peserta didik di SDN 12 Tongkuno berada dalam 

kategori rendah. 

3. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikansi gaya mengajar guru terhadap 

motivasi belajar peserta didik. Hal ini dibuktikan pada pengujian uji parsial (uji 

T) yang menunjukan bahwa nilai signifikansi lebih kecil dari nilai α dengan taraf 

5% atau 0,000 < 0,05, atau Thitung > dari Ttabel (5.045 > 2.020). sehingga 
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dinyatakan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Dengan hasil R Square diketahui 

nilainya 0,383 yang artinya gaya mengajar guru berkonstribusi sebesar 38,3% 

terhadap motivasi belajar peserta didik di SDN 12 Tongkuno 

5.2 Saran  

 Berdsarkan pelaksanaan dan hasil penelitian, ada beberapa saran yang dapat 

peneliti sampaikan sebagai berikut: 

1. Bagi peserta didik yaitu perlu meningkatkan giat belajarnya dengan mencari atau 

menggali informasi mengenai materi pelajaran sehingga dapat menumbuhkan 

motivasi belajar. 

2. Bagi guru yaitu harus memperlihatkan gaya-gaya mengajar yang menarik pada 

peserta didik sehingga proses pembelajaran dapat menyenangkan dan tidak 

bersifat monoton serta menumbuhkan motivasi belajar peserta didik. 

3. Bagi pihak sekolah yaitu hendaknya lebih membantu dalam memfasilitasi sarana 

dan prasarana di sekolah agar peserta didik mendapatkan fasilitas yang lengkap 

dalam proses pembelajaran sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar 

peserta didik 

4. Bagi peneliti selanjutnya yaitu penelitian ini bisa memberikan informasi bahwa 

gaya mengajar guru berpengaruh terhadap motivasi belajar peserta didik sebesar 

38,3%. Hal ini menunjukan masih ada 61,7% faktor lain yang mempengaruhi 

selain gaya mengajar guru. Maka dari itu diharapkan kepada peneliti selanjutnya 

untuk mengembangkan macam-macam gaya mengajar guru yang dapat menarik 

perhatian peserta didik dan meningkatkan motivasi belajarnya terutama dalam 

gaya mengajar teknologis, personalisasi dan interaksional. 
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