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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

Bagian kelima ini akan diuraikan tentang kesimpulan dan saran dari penelitian 

yang telah dilakukan. Pembahasan beberapa hal tersebut secara rinci disajikan 

sebagai berikut. 

5.1 Kesimpulan 

 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka diperoleh kesimpulan 

sebagai berikut. 

1. Ada pengaruh yang positif dan signifikan minat baca minat baca terhadap 

hasil belajar Ekonomi siswa kelas X semester ganjil SMA N 1 Banyumas 

Tahun Pelajaran 2011/2012. 

2. Ada pengaruh yang positif dan signifikan ketersediaan sumber belajar hasil 

belajar Ekonomi siswa kelas X semester ganjil SMA N 1 Banyumas Tahun 

Pelajaran 2011/2012. 

3. Ada pengaruh yang positif dan signifikan disiplin belajar hasil belajar 

Ekonomi siswa kelas X semester ganjil SMA N 1 Banyumas Tahun Pelajaran 

2011/2012. 

4. Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara minat baca, ketersediaan 

sumber belajar, dan disiplin belajar terhadap hasil belajar Ekonomi siswa kelas 

X semester ganjil SMA N 1 Banyumas Tahun Pelajaran 2011/2012. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai minatbaca, ketersediaan sumber belajar, 

dan disiplin belajar terhadap hasil belajar Ekonomi siswa kelas X semester ganjil 

SMA N 1 Banyumas Tahun Pelajaran 2011/2012, maka penulis mengemukakan 

beberapa saran sebagai berikut. 

1. Siswa hendaknya menggunakan waktu luang untuk membaca buku-buku 

terkait dengan mata pelajaran tertentu, sehingga dalam proses belajar 

mengajar siswa tidak mengalami kesulitan. Membaca harus dilakukan 

berdasarkan kemauan dari dalam diri siswa itu sendiri sehingga dapat 

mengembangkan kreativitas berfikir siswa. 

2. Orang tua dan sekolah hendaknya menyediakan sumber belajar yang lebih 

lengkap agar mempermudah terlaksananya kegiatan belajar di rumah dan 

proses belajar mengajar di kelas. Sumber  belajar yang tersedia harus 

dimanfaatkan secara maksimal sehingga kegiatan belajar mengajar akan lebih 

efektif dan efisien.  

3. Siswa hendaknya mampu mengatur waktu belajar dan melakukan aktivitas 

belajar dengan penuh kesadaran tanpa paksaan dari orang lain. Belajar dengan 

tertib dan teratur agar mendapatkan hasil yang optimal. Sehingga 

mengantarkan seorang siswa sukses dalam belajar. 

4. Hasil belajar tidak hanya dipengaruhi oleh minat baca, ketersediaan sumber 

belajar dan disiplin belajar, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti 

cara belajar, motivasi belajar, lingkungan sekolah atau yang lainnya. Oleh 

karena itu, kepada peneliti selanjutnya diharapkan meneliti dan mengkaji 

faktor-faktor lain yang mempengaruhi hasil belajar. 


