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BAB  V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data dapat disimpulkan bahwa 

terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari media pembelajaran 

terhadap motivasi belajar siswa dimana ketika semakin baik kondisi media 

pembelajaran yang terdapat di SMA Negeri 1 Tilango Kabupaten Gorontalo 

maka motivasi siswa dalam belajar akan meningkat. Besar pengaruh media 

pembelajaran terhadap motivasi belajar siswa yaitu sebesar 53,98% 

sedangkan sisanya 46,02% dipengaruhi oleh variabel lain misalnya kondisi 

lingkungan sekolah dan lain sebagainya.  

5.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas maka peneliti memberikan beberapa 

saran berikut ini : 

1. Bagi kepala sekolah sebaiknya memberikan dukungan dan petunjuk 

bagi bawahanya untuk lebih meningkatkan sarana dan prasarana di 

sekolah terutama dalam hal penyediaan media pembelajaran yang 

memadai 

2. Bagi guru pengampu mata pelajaran diharapkan untuk lebih 

mengembangkan penggunaan media pembelajaran dalam setiap 

kegiatan belajar mengajar, sehingga siswa lebih termotivasi untuk 

mengikuti pelajaran. 
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3. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah faktor lain 

yang mempengaruhi motivasi belajar siswa selain dari kegiatan media 

belajar.  
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