
   

 

 

 

 

 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

A. Kesimpulan 

 

 

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, 

maka diperoleh simpulan sebagai berikut : 

1. Ada pengaruh positif dan signifikan Intelligence Quotient terhadap hasil 

belajar ekonomi siswa kelas XI IPS SMA Negeri 3 Bandarlampung Tahun 

Pelajaran 2012/2013. Jika semakin tinggi skor Intelligence Quotient (IQ) 

siswa maka hasil belajar siswa akan meningkat dan sebaliknya semakin 

rendah skor Intelligence Quotient (IQ) maka hasil belajar siswa akan rendah.  

2. Ada pengaruh positif dan signifikan Sikap siswa tentang mata pelajaran 

terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas XI IPS SMA Negeri 3 

Bandarlampung Tahun Pelajaran 2012/2013. Jika Sikap siswa tentang mata 

pelajaran ekonomi positif maka hasil belajar siswa akan meningkat dan 

sebaliknya jika Sikap siswa tentang mata pelajaran negatif maka hasil belajar 

siswa akan rendah. 
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3. Ada pengaruh positif dan signifikan Iklim Sekolah terhadap hasil belajar 

ekonomi siswa kelas XI IPS SMAN 3 Bandarlampung Tahun Pelajaran 

2011/2013. Jika semakin baik dan kondusif iklim sekolah maka hasil belajar 

siswa akan meningkat dan sebaliknya jika iklim sekolah tidak kondusif maka 

hasil belajar siswa akan rendah. 

4. Ada pengaruh positif dan signifikan Intelligence Quotient, Sikap siswa 

tentang mata pelajaran ekonomi dan Iklim sekolah terhadap hasil belajar 

ekonomi siswa kelas XI IPS SMAN 3 Bandarlampung Tahun Pelajaran 

2011/2013. Jika semakin tinggi skor Intelligence Quotient, Sikap siswa 

tentang mata pelajaran ekonomi positif, dan iklim sekolah kondusif maka 

hasil belajar siswa akan meningkat dan sebaliknya skor Intelligence Quotient 

renda, Sikap siswa tentang mata pelajaran ekonomi negative dan iklim 

sekolah tidak kondusif maka hasil belajar siswa akan rendah. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Intelligence Quotient, sikap siswa tentang 

mata pelajaran ekonomi, dan iklim sekolah maka penulis menyarankan: 

1. Hendaknya siswa tidak terpaku dengan hasil tes IQ sebagai indikator 

kecerdasan yang mereka miliki. Akan tetapi hendaknya siswa senantiasa 

mengembangkan kemampuan yang mereka miliki dengan belajar dan berlatih 

soal-soal agar kemampuan kognisinya meningkat, sehingga hasil belajar pun 

akan meningkat.. 
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2. Sebagai generasi penerus bangsa siswa diharapkan memiliki wawasan yang 

luas dan berbudi pekerti yang baik. Salah satu indikatornya adalah hasil 

belajar yang meningkat, sejalan dengan visi sekolah yaitu :”Unggul dalam 

prestasi      Akademik, Ekstrakurikuler berwawasan Global Berlandaskan 

Keimanan dan Ketaqwaan” untuk dapat meraih visi tersebut tentu tidak 

didapatkan dengan sikap negatf seperti acuh tak acuh terhadap mata 

pelajaran, selain kompetensi guru yang dituntut untuk lebih kreatif dan 

inovatif dalam mengajar sehingga siswa lebih memahami mata pelajaran 

ekonomi, siswapun diharapkan mempunyai sikap yang positif saat kegiatan 

belajar mengajar dengan hadir dikelas dan memperhatikan mata pelajaran 

yang disampaikan guru. Siswa yang memiliki sikap positif terhadap mata 

pelajaran akan lebih memahami mata pelajaran tersebut sehingga hasil belajar 

ekonomi akan meningkat.  

3. Untuk meningkatkan kualitas iklim sekolah supaya menjadi lebih baik dan 

kondusif siswa, guru, staf, dan kepala sekolah diharapkan mampu 

menciptakan suasana yang harmonis dan kondusif terhadap semua komponen 

yang ada disekolah 

4. Hasil belajar tidak hanya dipengaruhi Tingkat Intelligence Quotient, sikap 

siswa tentang mata pelajaran, dan Iklim sekolah saja. Tetapi masih banyak 

faktor lain yang mempengaruhi hasil belajar ekonomi, sehingga seluruh 

komponen pendidikan baik siswa, guru, maupun tenaga pendidik lainnya 

diharapkan agar dapat meningkatkan kinerjanya guna meningkatan hasil 

belajar siswa. 


