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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan data dan hasil pembahasan penelitian mengenai hubungan antara 

kebiasaan belajar dan lingkungan belajar di rumah dengan prestasi belajar siswa 

pada mata pelajaran IPS kelas VIII di SMP Negeri 3 Jati Agung tahun 

pembelajaran 2011-2012 dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Terdapat hubungan positif yang erat dan signifikan antara kebiasaan belajar 

dengan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran IPS kelas VIII di SMP 

Negeri 3 Jati Agung, yang ditunjukan dengan rxy=0,711 dengan tingkat 

keeratan hubungan yang erat dan signifikan yaitu rhitung 0,711 > rtabel0,312. 

Dengan taraf signifikan (α) = 0,05. Hal ini berarti ada kecenderungan semakin 

baik kebiasaan belajar IPS siswa maka semakin tinggi prestasi belajar IPS yang 

dicapai. Sebaliknya semakin buruk kebiasaan belajar IPS siswa maka semakin 

rendah prestasi belajar IPS yang dicapai siswa. 

2. Terdapat hubungan positif yang erat dan signifikan antara lingkungan belajar di 

rumah dengan prestasi belajar IPS siswa kelas VIII di SMP Negeri 3 Jati 

Agung, yang ditunjukkan dengan rxy= 0,624 dengan tingkat keeratan hubungan 

yang signifikan yaitu rhitung 0,624 > rtabel 0,312 dengan taraf signifikan (α) = 
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0,05. Hal ini berarti ada kecendrungan semakin mendukungnya lingkungan 

belajar IPS siswa di rumah maka semakin tinggi prestasi belajar yang dicapai. 

Sebaliknya semakin tidak mendukungnya lingkungan belajar IPS siswa di 

rumah maka semakin rendah prestasi belajar yang dicapai siswa. 

3. Terdapat hubungan positif yang erat dan signifikan antara kebiasaan belajar 

dan lingkungan belajar di rumah dengan prestasi belajar siswa pada mata 

pelajaran IPS kelas VIII di SMP Negeri 3 Jati Agung, yang ditunjukan dengan 

rx1.x2.y=0,784 dengan tingkat keeratan hubungan yang erat dan signifikan yaitu 

rhitung 0,784 > rtabel 0,312. Sementara itu, dari hasil perhitungan yang telah 

dilakukan juga dapat diketahui bahwa untuk hipotesis pertama bernilai 0,711 

lebih besar dari hipotesis kedua yang bernilai 0,624. Ini menunjukkan bahwa 

antara kebiasaan belajar dengan prestasi belajar memiliki hubungan yang lebih 

erat jika dibandingkan dengan hubungan antara lingkungan belajar di rumah 

dengan prestasi belajar. 

 

B. Saran  

Berdasarkan data dan hasil penelitian tentang kebiasaan belajar dan lingkungan 

belajar di rumah dengan prestasi belajar IPS siswa kelas VIII di SMP Negeri 3 Jati 

Agung, maka penulis menyarankan sebagai berikut: 

1. Hendaknya siswa dapat menerapkan kebiasaan belajar yang baik dengan cara 

melaksanakan jadwal belajar yang telah dibuat, rajin membaca buku pelajaran, 

sering mengulang kembali pelajaran di rumah dan rajin mengerjakan tugas 

yang diberikan oleh guru. Keteraturan dalam hal belajar dapat menimbulkan 



71 
 

suatu pola perilaku yang menetap dan bersifat otomatis. Karena dalam hal 

belajar, kebiasaan dapat meningkatkan prestasi. 

2. Hendaknya kepada guru untuk memberi tahukan kepada orang tua siswa untuk 

selalu memberikan pengawasan, dukungan dan perhatian saat anaknya belajar 

di rumah sehingga anak lebih semangat dalam belajar. Bagi keluarga perlunya 

kerjasama yang baik antar anggota keluarga demi tercapainya prestasi belajar 

yang baik seperti membantu siswa apabila mengalami kesulitan dalam belajar 

di rumah. Orang tua selalu memenuhi kebutuhan belajar khususnya sarana 

belajar di rumah bagi anaknya agar anak lebih bersemangat dalam belajar 

sehingga prestasi belajarnya dapat meningkat. 

3. Siswa hendaknya dapat meningkatkan kebiasaan belajar dan juga memperbaiki 

lingkungan belajar yang kurang mendukung. Karena kebiasaan belajar yang 

teratur dan lingkungan belajar yang mendukung dapat meningkatkan prestasi 

belajar.  

 

 

 


