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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

           Minat erat kaitannya dengn perasaan, terutama perasaan senang. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa minat itu terjadi karena sikap senang terhadap 

sesuatu, maka orang banyak berminat terhadap sesuatu hal, sikapnya akan 

terlihat senang tanpa ada rasa terbebani. Seperti halnya siswa yang berminat 

terhadap mata pelajaran tertentu, misalnya mata pelajaran Bahasa Indonesia, 

maka siswa tersebut akan terlihat senang dan bersemangat mengikuti mata 

pelajaran Bahasa Indonesia. Siswa tidak akan mudah merasa jenuh dan bosan, 

justru siswa tersebut akan menunjukkan semangatnya ketika mengikuti mata 

pelajaran yang disukai atau diminatinya. 

 Minat belajar siswa tentunya berbeda-beda, terutama ketika siswa mulai 

memasuki Sekolah Menengah Atas, kemudian dibagi ke dalam 2 jurusan yaitu 

IPA dan IPS. Siswa di kelas IPA merupakan kumpulan orang-orang kreatif dan 

tanggap, sedangkan siswa di kelas IPS merupakan kumpulan orang umum, 

sehingga masih terdapat siswa yang belajar sesuai kemauannya tanpa menoleh 

aturan yang dibuat pihak sekolah. Peneliti melakukan penelitian selama 

beberapa hari di kelas XI IPA dan kelas XI IPS MAN 2 Kota Sukabumi untuk 

mengetahui ada atau tidaknya perbedaan minat belajar, khususnya pada mata 

pelajaran Bahasa Indonesia di kelas XI IPA dan kelas XI IPS sebagai subjek 

penelitian.  

Minat belajar Bahasa Indonesia siswa kelas XI IPA dapat dikatakan baik, 

hal ini terlihat dari kesiapan siswa mengikuti proses pembelajaran dengan 

sumber belajar yang lengkap, hasil persentase perhitungan angket juga siswa 

kelas XI IPA menunjukkan angka yang cukup tinggi. Misalnya pada 

pernyataan nomor 20 siswa kelas XI IPA memiliki persentase 70 % dengan 

memelih alternatif jawaban “tidak setuju”. Sedangkan untuk minat belajar 

Bahasa Indonesia di kelas XI IPS masih perlu ditingkatkan lagi, hal ini terlihat 

dari kesiapan belajar dan sumber belajarnya yang masih kurang, hasil 
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persentase perhitungan angket juga siswa kelas XI IPS menunjukkan angka 

yang dan alternatif jawaban yang berbeda dengan kelas XI IPA. Misalnya pada 

pernyataan nomor 20 siswa kelas XI IPS memiliki persentase 47 % dengan 

memelih alternatif jawaban “setuju”. 

Perbedaan minat belajar, khususnya minat belajar Bahasa Indonesia  di 

kelas XI IPA dan kelas XI memang terbukti ada. Hal ini terlihat dari hasil 

penelitian yang telah dilakukan selama beberapa hari oleh peneliti dengan 

menggunakan tiga tahapan pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan 

angket minat belajar Bahasa Indonesia. Dari hasil penelitian dinyatakan bahwa 

siswa kelas XI IPA memiliki minat belajar Bahasa Indonesia yang baik, 

sedangkan untuk siswa kelas XI IPS, minat belajar Bahasa Indonesianya masih 

perlu ditingkatkan lagi dan harus mendapat dukungan serta motivasi lebih dari 

pihak guru dan orang tua. 

 Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, menyatakan perbedaan antara 

siswa kelas XI IPA dan siswa kelas XI IPS juga terlihat sebelum kegiatan 

belajar mengajar dimulai. Siswa kelas XI IPA sudah berada dalam posisi siap 

di dalam kelas setelah bel berbunyi sebelum guru datang untuk memulai 

pembelajaran. Meskipun ada beberapa siswa yang terlambat masuk namun 

telah meminta izin untuk mengikuti kumpul organisasi terlebih dahulu. 

Sedangkan siswa kelas XI IPS masih berada di luar kelas setelah bel 

berbunyi, mereka masih asyik mengobrol dan memainkan telepon 

genggamnya, bahkan ketika guru datang pun mereka tidak sigap masuk ke 

kelas. Lebih disayangkan lagi, ada siswa yang harus dipanggil beberapa kali 

untuk masuk ke kelas. Dan ternyata masih ada siswa yang masuk ke kelas 

setelah kegiatan belajar mengajar berlangsung selama hampir setengah jam. 

Sumber belajar yang akan digunakan untuk menunjang proses pembelajaran 

pun tidak lengkap, di meja siswa bahkan ada buku mata pelajaran lain, padahal 

mata pelajaran yang bersangkutan adalah mata pelajaran Bahasa Indonesia. 

Perbedaan lain juga terlihat ketika proses pembelajaran berlangsung, 

siswa kelas XI IPA fokus ketika belajar, mudah memahami materi 

pembelajaran, namun masih lamban ketika pengaplikasiannya atau pada saat 
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guru memberikan tugas, terutama tugas yang berkaitan dengan berbicara. 

Sedangkan siswa kelas XI IPS justru mengalami kebalikannya, siswa kelas XI 

IPS tidak cepat tanggap atau lamban memahami materi pembelajaran, namun 

ketika pengaplikasiannya siswa kelas XI IPS cukup baik, terutama tugas yang 

berkaitan dengan berbicara, siswa kelas XI IPS dapat dikatakan baik atau 

tanggap dalam menjalankan tugasnya. 

Beberapa pernyataan dari hasil analisis angket pun memiliki persentase 

berbeda dari siswa kelas XI IPA dan siswa kelas XI IPS. Misalnya pada 

pernyataan nomor 20 (bisa dilihat pada hal 79 dan hal 109 untuk mengetahui 

analisis datanya) menyatakan bahwa  70 % siswa kelas XI IPA memilih “tidak 

setuju”, sedangkan siswa kelas XI IPS 40 % memilih “setuju” pada pernyataan 

“bahwa mereka akan melakukan kegiatan membaca dan menulis hanya pada 

saat diberi tugas oleh guru”. 

 

B. Saran 

1. Bagi guru 

   Guru diharapkan dapat memberikan dukungan dan motivasi lebih 

pada siswa yang minat belajarnya masih kurang. Guru juga harus bisa 

memvariasikan metode dan model pembelajaran yang akan digunakan 

sehingga terkesan monoton yang harus terpaku pada buku. Guru juga harus 

bisa memilih strategi yang berbeda untuk digunakan di kelas XI IPA dan 

kelas XI IPS, agar penyampaian materi bisa diterima dengan baik oleh 

siswa, sehingga tidak ada siswa yang merasa jenuh dan bosan mengikuti 

pembelajaran. Guru juga diharapkan bisa lebih tegas dalam menegur siswa 

yang terlambat atau melakukan kesalahan selama proses kegiatan belajar 

mengajar berlangsung. 

2. Bagi siswa 

Siswa diharapkan mampu meningkatkan minat belajarnya, khususnya 

pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Karena hal ini dapat berpengaruh 

pada proses akhir bahkan bagi masa depan siswa. Siswa juga diharapkan 

mengikuti pembelajaran dengan baik, menyiapkan sumber belajar yang 
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lengkap guna menunjang proses pembelajaran agar siswa lebih memahami 

materi pembelajaran yang hendak disampaikan.  siswa juga diharapkan bisa 

memasuki ruang kelas tepat waktu agar tidak ketinggalan materi 

pembelajaran. 

3. Bagi Peneliti Lain 

Peneliti selanjutnya diharapkan bisa lebih mengembangkan penelitian 

ini dengan memerhatikan lebih banyak aspek yang dapat digunakan 

sehingga dapat bermanfaat bagi guru dan siswa juga dunia pendidikan di 

sekolah. 

 

 

 

 

 

 


