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BAB V 

PENUTUP 

 
A. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dalam pembahasan skripsi yang berjudul: 

“Hubungan antara Persepsi Peserta Didik tentang Keterampilan Mengajar Guru 

dengan Motivasi Belajar Mata Pelajaran IPS Pada Kelas IV MI Nurussibyan 

Randugarut Tugu Semarang Tahun ajaran 2011-2012” diperoleh rata-rata 

persepsi peserta didik tentang keterampilan mengajar guru adalah sebesar 

45.71, dan rata-rata motivasi belajar mata pelajaran IPS adalah sebesar 49.21. 

Standar deviasi persepsi peserta didik tentang keterampilan mengajar guru 

adalah sebesar 7.03, dan standar deviasi motivasi belajar mata pelajaran IPS 

adalah sebesar 5.79. Berdasarkan hasil perhitungan uji hipotesis menggunakan 

rumus pearson product moment diperoleh rhitung = 0.712 dengan rtabel = 0.532 

pada taraf kesalahan 5%, rtabel = 0.661 pada taraf kesalahan 1%. Karena nilai 

pada rhitung > rtabel maka Ho ditolak dan H1 diterima. Sehingga, korelasi tersebut 

adalah signifikan pada taraf kesalahan 5% maupun 1%, dengan arah hubungan 

positif. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara persepsi peserta didik 

tentang keterampilan mengajar guru dengan motivasi belajar mata pelajaran 

IPS pada kelas IV MI Nurussibyan Randugarut Tugu Semarang Tahun Ajaran 

2011-2012 adalah positif signifikan. 

 

B. SARAN 

Sehubungan dengan hasil penelitian yang peneliti lakukan, kiranya 

dapat memberikan saran-saran sebagai berikut: 

1. Bagi peserta didik, hendaknya dapat meningkatkan lagi motivasi belajar 

mata pelajaran IPS serta menghargai setiap proses pembelajaran di kelas, 

sehingga motivasi belajar akan senantiasa muncul dari dalam diri (intrinsik) 

bukan dari luar dirinya (ekstrinsik).  
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2. Bagi guru, hendaknya mampu meningkatkan kompetensi dalam proses 

pembelajaran terutama dalam keterampilan mengajar di kelas, mengingat 

mata pelajaran IPS yang menuntut peserta didik untuk aktif dan kritis dalam 

membangun pengetahuanya. Sehingga, motivasi belajar peserta didik akan 

meningkat karena merasa menemukan figur terampil yang membuatnya 

nyaman dan memberikan semangat dalam belajar mata pelajaran IPS. 

3. Bagi peneliti lain, dapat melakukan penelitian serupa pada mata pelajaran 

IPS, sehingga diperoleh hasil yang berbeda tentang hubungan antara 

persepsi peserta didik tentang keterampilan mengajar guru dengan motivasi 

belajar mata pelajaran IPS. 

 

C. PENUTUP 

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan karunia dan 

ridho Allah SWT peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. Peneliti 

menyadari betul banyak terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penulisan 

skripsi ini. Hal itu disebabkan karena keterbatasan yang peneliti miliki. Oleh 

karena itu, sumbangan pemikiran serta kritik yang konstruktif dari pembaca 

sangat peneliti harapkan untuk perbaikan. Peneliti berharap semoga skripsi ini 

dapat bermanfaat bagi peneliti pada khususnya dan pembaca pada umumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 


