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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan 

mengenai analisis faktor kesulitan belajar sejarah siswa kelas XI IPS SMAN 

Titian Teras H. Abdurrahman Sayoeti  maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Faktor internal kesulitan belajar sejarah siswa kelas XI IPS SMAN Titian Teras 

H. Abdurrahman Sayoeti adalah faktor minat dengan persentase 35% dalam 

kategori rendah serta solusi yang dapat mengatasi kesulitan belajar yaitu 

menjelaskan hal-hal yang menarik dan berguna bagi kehidupan. Faktor 

motivasi dengan persentase 37,5% dalam  kategori rendah serta solusi yang 

dapat mengatasi kesulitan belajar yaitu dengan meningkatkan motivasi dengan 

menjelaskan tujuan yang hendak dicapai. Faktor Intelegensi dengan persentase 

45% dalam kategori cukup tinggi serta solusi yang dapat mengatasi kesulitan 

belajar yaitu mempengaruhi kemampuan intelegensi siswa agar dapat berfungsi 

secara optimal. Serta faktor kebiasaan belajar siswa dengan persentase 75,6% 

dalam kategori tinggi serta solusi yang dapat mengatasi kesulitan belajar yaitu 

mengatur atau menjadwalkan waktu belajar dengan baik. 

2. Faktor eksternal kesulitan belajar sejarah siswa kelas XI IPS SMAN Titian 

Teras H. Abdurrahman Sayoeti adalah  faktor guru dengan persentase 22,5% 

dalam kategori rendah serta solusi yang dapat mengatasi kesulitan belajar yaitu 

metode mengajar harus diusahakan yang setepat, efisien dan efektif mungkin. 

Faktor sekolah dengan persentase 32,5% dalam kategori rendah serta solusi 

yang dapat mengatasi kesulitan belajar yaitu memilih waktu sekolah yang tepat  
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dan alat yang lengkap akan memberi pengaruh positif terhadap belajar. Faktor 

teman dengan persentase 62,5% dalam kategori tinggi serta solusi yang dapat 

mengatasi kesulitan belajar yaitu pembinaan pergaulan yang baik serta 

pengawasan dari orang tua dan guru harus bijakasana. Faktor orang tua dengan 

persentase 57,5% dalam kategori cukup tinggi serta solusi yang dapat 

mengatasi kesulitan belajar yaitu perlunya perhatian dan kasih sayang orang 

tua terhadap kegiatan belajar anak nya. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka diberikan saran 

sebagai berikut: 

1. Bagi siswa agar dapat lebih meningkatkan belajar baik di rumah maupun di 

sekolah, mendengarkan penjelasan guru dengan baik saat proses pembelajaran, 

serta diskusikanlah materi-materi yang dianggap sulit kepada guru atau teman 

yang sudah paham. 

2. Bagi guru harus mempunyai atau memiliki metode mengajar yang bervariasi 

agar siswa lebih termotivasi dan tidak jenuh ketika belajar di kelas serta 

Sebaiknya guru lebih memperhatikan siswa yang mengalami kesulitan dalam 

belajarnya. 

3. Bagi orang tua hendaknya lebih memperhatikan siswa ketika dirumah. 

Memberikan perhatian dan motivasi lebih akan sangat berguna bagi kemajuan 

belajar siswa, memberikan dukungan moril dan materil juga akan bermanfaat 

bagi peserta didik serta lakukan pengamatan juga tentang kegiatan anak dengan 

teman sebayanya. 
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4. Bagi penelitian lanjutan, untuk dapat mengembangkan kembali objek 

penelitian yang bukan hanya berkaitan dengan faktor-faktor penyebab kesulitan 

siswa pada mata pelajaran sejarah saja. 

 


