
1 
 

 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

 Berdasarkkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada 

uraian diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:  

1. Penerapan ice Breaking  dalam penelitian ini memakai ice breaking yel-yel dan 

games atau permainan didalam kelas. 

2. Minat belajar siswa kelas VII di SMP Daarul Aitam Palembang pada kelas 

eksperimen menunjukan bahwa siswa yang memiliki kategori tinggi memiliki 

responden 7 siswa dengan persentase 21,88%, dan pada kategori sedang dengan 

jumlah responden 19 siswa dengan persentase 59,37%, sedangkan pada 

kategori rendah dengan jumlah responden 6 siswa dengan persentase 18,75%. 

Dan minat belajar siswa pada kelas kontrol pada kategori tinggi memiliki 

responden 9 siswa dengan persentase 28%, dan pada kategori sedang dengan 

jumlah responden 18 siswa dengan persentase 57%, sedangkan pada kategori 

rendah dengan jumlah responden 5 siswa dengan persentase 15%. Setelah 

uraian di atas dapat disimpulkan bahwa minat belajar siswa kelas VII di SMP 

Daarul Aitam Palembang pada kategori sedang. 

3. Terdapat  pengaruh yang signifikan antara ice breaking terhadap minat belajar 

siswa kelas VII di SMP Daarul Aitam Palembang. Setelah menggunakan 

analisis data Pada penelitian ini pengaruh ice breaking terhadap minat belajar 

siswa dapat dilihat dari nilai uji-t memperlihatkan thitung lebih besar 
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dibandingkan ttabel ialah thitung = 2,85 sedangkan ttabel = 2,00  dengan α = 5% 

sehingga hasil uji-t menyatakan bahwa hipotesis alternatif diterima sedangkan 

Ho ditolak.  artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara ice breaking 

terhadap minat belajar siswa kelas VII di SMP Daarul Aitam Palembang. 

B. Saran 

Adapun saran pada penelitian ini adalah pada saat pelaksanaan proses 

kegiatan belajar mengajar guru dapat menggunakan ice breaking dalam aktivitas 

pembelajaran untuk menciptakan situasi yang menyenangkan memberikan nuansa 

kegembiraan dan keakraban antar siswa maupun antara guru dengan siswa yang 

bertujuan untuk memusatkan perhatian siswa serta meningakatkan minat belajar 

siswa dalam mengikuti proses pembelajaran dengan baik.  

Dari hasil penelitian, pemahasan, diatas maka peneliti mengajukan beberapa 

saran sebagai berikut: 

1. Bagi Peneliti selanjutnya diharapkan mengadakan penelitian yang lebih 

mendalam lagi tentang Pengaruh penggunaan ice breaking terhadap minat 

belajar siswa. Untuk penelitian selanjutnya dapat juga menggunakan metode 

penelitian kualitatif untuk menemukan gejala baru yang ada di dalam 

lingkungan sekolah. 

2. Bagi guru, dengan adanya penelitian diharapkan dapat Menambah informasi, 

pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh ice breaking terhadap minat 

belajar siswa . Sehingga dapat digunakan atau dipakai dalam pelaksanaan 

proses mengajar yang bertujuan untuk menghilangkan kejenuhan atau 
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kebosanan siswa saat proses belajar berlangsung dan dapat memusatkan 

perhatian siswa serta meningakatkan minat belajar siswa dalam mengikuti 

proses pembelajaran. 

3. Bagi Pembaca, diharapkan tidak hanya mengetahui isi dari sebuah karya ilmiah 

namun juga mengetahui pesan dan makna serta nilai-nilai yang terkandung  

dalam karya ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


