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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

A. Simpulan 

Sesuai dengan rumusan masalah, terdapat simpulan berdasarkan hasil 

penelitian, diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Secara umum upaya guru dalam melaksanakan keterampilan membuka dan 

menutup pelajaran di SMA Negeri Kota Bandung termasuk pada kategori 

sedang, artinya keterampilan membuka dan menutup pelajaran belum 

sepenuhnya dilaksanakan secara optimal sehingga perlu adanya indikator yang 

masih harus ditingkatkan. Keterampilan membuka dan menutup pelajaran 

terdiri dari indikator menarik perhatian siswa, menimbulkan motivasi, 

memberikan acuan, membuat kaitan, meninjau kembali, serta mengadakan 

mengevaluasi. Sebagian besar guru dalam upaya membuka dan menutup 

pelajaran cenderung pada indikator evaluasi, sedangkan untuk indikator yang 

memiliki skor terendah yaitu indikator memberikan acuan. 

2. Minat belajar geografi di SMA Negeri Kota Bandung berada pada kategori 

sedang, hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat indikator dari minat belajar 

peserta didik yang masih harus ditingkatkan. Adapun indikator minat belajar 

terdiri dari peraasan senang, rasa ingin tahu, perhatian dan partisipasi. Minat 

belajar peserta didik lebih ditunjukan oleh partisipasi peserta didik selama 

proses pembelajaran, sedangkan yang masih harus ditingkatkan adalah rasa 

ingin tahu peserta didik karena masih tergolong sangat rendah. 

3. Uji hipotesis menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif antara 

keterampilan membuka dan menutup pelajaran terhadap minat belajar geografi, 

sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. 

 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang ingin peneliti 

sampaikan diantaranya adalah : 

1. Keterampilan guru dalam memberikan acuan atau gambaran umum mengenai 

apa yang akan dipelajari masih sangat rendah. Peningkatan keterampilan guru 

dalam memberikan acuan dapat dilakukan dengan mengingat kembali tujuan 



61 

 

Annisa Mutmainnah 2016 
PENGARUH KETERAMPILAN MEMBUKA DAN MENUTUP PELAJARAN TERHADAP MINAT BELAJAR 
GEOGRAFI DI SMA NEGERI KOTA BANDUNG  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

pembelajaran, sehingga peserta didik dapat memperoleh gambaran yang cukup 

jelas terhadap apa yang mereka pelajari, dalam arti perlu adanya suatu 

kerjasama antara guru dan peserta didik dalam rangka mencapai tujuan 

pembelajaran.  

2. Indikator minat yang paling rendah adalah rasa ingin tahu peserta didik terhadap 

mata pelajaran geografi. Perlu adanya upaya atau strategi dalam rangka 

meningkatkan rasa ingin tahu peserta didik, seperti peningkatan kualitas guru, 

adanya sikap kritis orang tua dan guru dalam memincu rasa ingin tahu peserta 

didik, serta penyediaan fasilitas belajar yang mendukung seperti buku, koran, 

majalah, fasilitas internet dan media pembelajaran lainnya yang dapat 

memudahkan peserta didik untuk dapat mengakses informasi seluas-luasnya. 

3. Untuk guru, keterampilan membuka dan menutup pelajaran memberikan 

pengaruh yang segnifikan terhadap minat belajar geografi, oleh karena itu 

diharapkan guru senatiasa meningkatkan kualitas mengajar terutama dalam hal 

keterampilan dasar mengajar sebagai bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam 

proses pembelajaran, hal tersebut dapat dilakukan melalui berbagai pelatihan, 

terutama yang berkaitan dengan keterampilan dasar mengajar, sehingga 

diharapkan dengan adanya peningkatan kualitas mengajar, meningkat pula 

minat belajar peserta didik dan tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. 

4. Untuk penelitian selanjutnya, minat belajar tidak hanya dipengaruhi oleh faktor 

eksternal seperti keberadaan guru, tetapi dipengaruhi pula oleh faktor-faktor 

lain. Oleh karena itu bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat 

mengidentifikasi faktor lain yang dapat mempengaruhi minat belajar peserta 

didik. 


