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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan antara motivasi belajar

dengan hasil belajar siswa pada pokok bahasan termokimia di kelas XI IPA

SMA Negeri 2 Kampar, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Siswa SMA Negeri 2 Kampar memiliki motivasi belajar yang beragam,

yaitu 16,07% (9 orang) untuk kategori sangat tinggi, 28,57% (16 orang)

untuk kategori tinggi, 41,07% (23 orang) untuk kategori rendah dan

14,29% (8 orang) untuk kategori sangat rendah. Jadi rata-rata siswa

memiliki motivasi belajar yang rendah yaitu sekitar 41,07% atau 23 dari 56

orang.

2. Siswa SMA Negeri 2 Kampar memiliki nilai hasil belajar yang beragam,

yaitu sangat baik sebanyak 14,29% (8 orang), baik sebanyak 39,92% (19

orang), cukup 46,43% (26 orang), kurang 1,79% (1 orang) dan gagal 3,57%

(2 orang). Jadi rata-rata siswa memiliki nilai hasil belajar kategori cukup

(56-65) yaitu sekitar 46,43% atau 26 dari 56 orang, meskipun termasuk

kategori cukup namun nilai tersebut masih di bawah KKM yang telah

ditetapkan.

3. Terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi belajar dengan hasil

belajar siswa pada pokok bahasan termokimia di kelas XI IPA SMA

Negeri 2 Kampar.



73

Hasil uji statistik menunjukkan bahwa motivasi belajar memiliki

hubungan yang signifikan dengan hasil belajar. Jika motivasi belajar siswa

sangat tinggi maka siswa akan memperoleh hasil belajar kategori baik sekali,

tetapi ada siswa yang memiliki motivasi rendah namun memperoleh hasil

belajar kategori baik, hal ini dikarenakan hasil belajar tidak hanya dipengaruhi

oleh motivasi namun dipengaruhi banyak faktor. Meskipun siswa tersebut

memiliki motivasi rendah namun bisa jadi siswa tersebut memiliki kondisi

fisiologis dan panca indra yang bagus, memiliki bakat dan minat yang tinggi

serta memiliki kemampuan kognitif yang tinggi.

Jadi meskipiun demikian, dengan adanya hasil penelitian ini bukan

berarti bahwa pengaruh faktor lain dapat diabaikan. Setiap siswa memiliki

motivasi belajar yang berbeda-beda tergantung pada faktor internalnya atau

yang berasal dari diri sendiri dan juga faktor eksternal yaitu berasal dari

lingkungan.

B. Saran

Berdasarkan  kesimpulan hasil penelitian, maka penulis menyarankan:

1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan guru dapat meningkatkan

motivasi siswa selama proses pembelajaran berlangsung agar hasil

belajarnya semakin baik.

2. Dengan adanya pengaruh antara motivasi belajar terhadap hasil belajar

siswa, maka perlu kiranya dilakukan peneltian kembali untuk mengetahui

faktor-faktor lain yang mempengaruhi hasil belajar siswa selain motivasi.


