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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan 

bahwa dari beberapa responden yang peneliti wawancarai peneliti 

menemukan adanya motivasi belajar pada mata pelajaran PKn di SDN 11 

Batudaa Pantai Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo yaitu 

siswa yang memiliki kemauan belajar sendiri, yakni siswa yang menyukai 

mata pelajaran PKn bukan untuk mendapat pujian atau hadiah namun 

untuk menguasai atau mengetahui nilai-niali yang terkandung dalam 

pelajaran dan siswa yang tidak suka belajar PKn yang belajar karena ingin 

menjadi juara kelas. 

Ada beberapa hal yang mempengaruhi motivasi belajar siswa yaitu 

faktor internal seperti siswa termotivasi karena adanya kebutuhan dan 

faktor eksternal seperti untuk membangkitkan motivasi belajar siswa 

diperlukan dorongan dari luar seperti pemberian hadiah, hukuman, pujian 

dan imbalan yang di terima siswa ketika mampu menjadi juara kelas. 

Peran guru dalam membangkitkan motivasi belajar siswa di 

lakukan dalam beberapa hal seperti menggairahkan anak didik dengan 

menggunakan model pembelajaran, memberikan harapan realistis, 

memberikan intensif dengan cara memberikan pujian dan hadiah, serta 

mengarahkan anak didik dengan membimbing siswa. 

5.2  Saran  

 Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama dalam rangka 

membantu perkembangan potensi anak didk. Dalam proses belajar 

mengajar guru tidak akan terlepas dari hambatan dan permasalahan yang 

di alami siswa.  

 Agar permasalahan yang dihadapi siswa dapat terselesaikan dengan 

baik, maka ada beberapa saran yang di berikan kepada : 
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5.2.1  Untuk Guru 

1. Guru hendaknya selalu memotivasi siswa dalam belajar dan 

bersekolah 

2. Guru hendaknya menggunakan media dan model pembelajaran 

ketika mengajar mata pelajaran PKn sehingga siswa tidak cepat 

merasa bosan dalam belajar 

3. Guru dapat bekerja sama dengan orang tua siswa untuk lebih 

mengarahkan perilaku peserta didik 

 5.2.2  Untuk Siswa 

1. Hendaknya memiliki motivasi instrinsik (motivasi yang berasal 

dari dalam diri individu) 

2. Lebih berani untuk bertanya ketika belum mengerti dengan materi 

yang di jelaskan. 

5.2.3  Untuk Orang Tua 

Orang tua hendaknya selalu memperhatikan kegiatan 

belajar anak di rumah dengan memberikan motivasi atau dorongan 

untuk belajar dan bersekolah.   

 


