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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan seperti di sajikan pada bab IV, 

dapat di tarik beberapa simpulan sebagai berikut : 

1. Kegiatan menonton siaran  televisi yang di lakukan oleh siswa SMP 

Negeri 1 Gapura kelas VII-1 tahun ajaran 2013-2014, tidak banyak 

memengruhi siswa dalam minat belajar hanya 11% pengaruh menonton 

televisi terhadap minat belajar,dan 89% di pengaruhi faktor lain, bisa dari 

faktor lingkungan yang kurang bersahabat seperti pergaulan yang tidak 

baik atau dari teman yang bisa mengajak kita ke hal yang negatif seperti 

minum-minuman keras,mengunakan narkoba dan pencurian dan lain-

lain. 

2. Waktu yang di gunakan siswa terhadap minat belajar siswa SMP Negeri 

1 Gapura kelas VII-1 tahun ajaran 2013-2014, lebih banyak waktu yang 

di gunakan untuk belajar dari pada waktu untuk menonton televisi, karna 

anak tersebut sudah terbiasa dari kecil untuk belajar. 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diajukan beberapa saran sebagai 

berikut : 

1. Kepada para guru dan orang tua agar selalu meningkatkan 

pengawasan dan perhatiayan kepada siswa mengenai aktivitas 

mereka ketika berada di rumah maupun di sekolah,sehingga 

kegiatan mereka dalam belajar maupun menonton televisi dapat di 

kontrol.kepada siswa hendaknya memunyai kesadaran tersendiri 

dalam dalam membagi waktunya, kapan ia harus belajar maupun 
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mauun untuk menonton televisi, anak harus mempunyai motivasi diri 

untuk meningkatkan cara belajar mereka. 

2. Meskipun perustakaan merupakan salah satu fasilitas untuk 

meningkatkan minat belajar, namun hingga kini sistem peminjaman 

belum berjalan bengan baik untuk itu di harakan agar perustakaan 

SMP Negeri 1 Gapura segera daat mengoptimalkan layanan 

perpustakaan dengan baik. 

3. Kebiasaan menonton televisi dan minat belajar SMP Negeri 1 

Gapura daat di kategorikan sedang,tetai di harapkan kepada siswa 

hendaknya mempunyai kesadaran sendiri dalam membagi waktu 

dala menonton televisi serta mamu bersikap selektf terhada acara 

televisi. Kepada kepala sekolah dan guru untuk terus lebih 

meningkatkan upaya –upaya yang dapat mendukung serta 

meningkatkan minat belajar siswa, antara lain guru harus mampu 

membimbing siswa 

 

 

 

 


