
BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian yang dilakukan di SD Kristen Pratama dapat

disimpulkan bahwa :

a. Motivasi  belajar,  gaya  belajar  siswa  dan  kedisiplinan

siswa terhadap prestasi belajar mempunyai hubungan

korelasi yang tidak kuat dan tidak signifikan 

b. Kedisiplinan dan prestasi belajar mempunyai hubungan

yang  negatif  dan  tidak  signifikan  sehingga  apabila

terjadi  penurunan   kedisiplinan  belum  tentu  prestasi

belajarnya  juga  semakin  rendah.  Kedisiplinan  siswa

tidak begitu mempengaruhi terhadap prestasi meskipun

media pembelajaran LCD  karena ada beberapa faktor

lain  dari  siswa  itu  sendiri  seperti  kurang  berdisiplin

dalam  belajar,  kurang  berkonsentrasi  dalam  belajar,

dan lain-lain.

c. Media  pembelajaran  LCD  dapat  digunakan  hanya

sebagai  pelengkap  agar  penyajian  metode

pembelajaran  menjadi  lebih  menarik  sehingga  siswa

dengan  lebih  cepat   memahami  materi  pelajaran

melalui visual.

d. Media  pembelajaran  LCD  tidak  akan  berpengaruh

apabila  siswa  tidak  ikut  berperan  dan  berpartisipasi

dalam belajar. 



5.2 Saran

Adapun  saran-saran  yang  disampaikan  untuk  SD

Kristen Pratama antara lain :

a. Untuk  Yayasan  Sekolah  Kristen  Pratama  Nugraha,

penggunaan metode pembelajaran agar menjadi lebih

menarik,  variatif  dan  kreatif  maka  disarankan  untuk

mengkombinasikan antara metode pembelajaran yang

sudah  berjalan  (hand  out)  dengan  menggunakan

media LCD pada setiap kelas dari kelas 1 – kelas 6.

Hal  tersebut  menguntungkan  bagi  siswa  agar  lebih

cepat memahami yang disampaikan oleh guru melalui

visual  dan  verbal  dimana  guru  terkadang  sulit

menjelaskan hanya melalui verbal saja.

b. Untuk  guru  SD  Kristen  Pratama,  disarankan  agar

membangun komunikasi yang erat antara guru, siswa

dan orang tua murid untuk memberikan dorongan agar

motivasi  belajar  siswa,  gaya  belajar  dan  kedisiplinan

siswa  lebih  meningkat  dalam  belajar  diantaranya

dengan adanya siswa memperoleh prestasi yang lebih

tinggi  akan  memudahkan  siswa  tersebut  untuk

melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.  

c. Untuk  guru  SD  Kristen  Pratama  disarankan  untuk

memberikan  pelajaran  karakter  building secara

kontinyu  dan  aplikatif  sehingga  setiap  siswa

mempunyai karakter yang lebih baik pada kedisiplinan

siswa.






