
 

 

 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 

 

Berdasarkanhasilanalisis data, pengujianhipotesis dan pembahasan diatas, dimana sebagian 

besar kondisi kesiapan belajar siswa SBI kelas X SMAN 9 Bandarlampung Tahun Pelajaran 

2011-2012 berada pada kondisi kesiapan belajar yang cukup/sedang. Untuk  kondisi kesiapan 

fisik sebagian besar kesiapan fisik siswa dalam keadaan baik, dan pada kondisi kesiapan 

mental masih terdapat siswa yang tidak kuat dalam kesiapan mentalnya, sedangkan untuk  

kondisi kesiapan sarana belajar sebagian besar siswa tidak memiliki sarana belajar yang 

lengkap.Prestasi belajar geografi yang rendah juga terlihat pada pembahasan di atas, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan : 

 

1. Ada hubungan positif yang erat dan signifikanantara kesiapan fisik dengan prestasi 

belajar geografi siswa SBI kelas X SMAN 9 Bandarlampung tahun pelajaran 2011-

2012. Dengan demikian,  semakin baik kondisi kesiapan fisik siswa maka akan 

cenderung semakin tinggi prestasi belajar yang diperoleh siswa dan sebaliknya 

semakin buruk  kondisi kesiapan fisik siswa maka akan semakin rendah prestasi 

belajar yang diperoleh. 

2. Ada hubungan positif yang erat dan signifikan antara kesiapan mentaldengan prestasi 

belajar geografi siswa SBI kelas X SMAN 9Bandarlampung tahun pelajaran 2011-

2012. Dengan demikian,  semakin kuat kondisi kesiapan mental siswa maka akan 

cenderung semakin tinggi prestasi belajar yang diperoleh siswa dan sebaliknya 

semakin tidak kuat kondisi kesiapan mental siswa maka semakin rendah prestasi 

belajar yang diperoleh siswa. 

 



 

 

 

 

3. Ada hubungan positif yang erat dan signifikan antara kesiapan sarana belajardengan 

prestasi belajar geografi siswa SBI kelas X SMAN9 Bandarlampung tahun pelajaran 

2011-2012. Dengan demikian,  semakin lengkap kesiapan sarana siswa maka akan 

cenderung semakin tinggi prestasi belajar yang diperoleh siswa dan sebaliknya 

semakin tidak lengkap kesiapan sarana belajar siswa maka semakin rendah prestasi 

belajar yang diperoleh siswa. 

 

4. Ada hubungan positif yang erat dan signifikan antara kesiapan sarana belajardengan 

prestasi belajar geografi siswa SBI kelas X SMAN9 Bandarlampung tahun pelajaran 

2011-2012. Dengan demikian semakin baik kondisi fisik siswa semakin kuat mental 

siswa dan semakin lengkap sarana belajar siswa dalam pembelajaran maka akan 

memberikan hal positif dimana prestasi belajar  akan tinggi/lebih baik, begitupun 

sebaliknya apabila kondisi fisik yang tidak baik, dan mental siswa yang tidak kuat 

serta saran belajar siswa yang tidak lengkap dalam pembelajaran akan menjadikan 

prestasi belajar siswa menjadi rendah. 

 

 

5.2 Saran 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai hubungan kesiapan belajar siswa 

terhadap prestasi belajar siswa SBI kelas X SMAN 9 Bandarlampung, maka disarankan: 

1. Bagi dewan guru SMAN 9 Bandarlampung, khususnya guru 

matapelajarangeografisebaiknyadalam pembelajaran dapat melakukan pengecekan 

terhadap kesiapan belajar siswa, terutama kesiapan fisik dan mental siswa sebelum 

masuk pada kegiatan inti pembelajaran begitupun pengecekan pada kesiapan sarana 

belajar siswa. Pengecekan ini akan sangat berguna bagi guru, agar segala informasi 

ataupun materi pembelajaran yang disampaikan dapat diterima, dipahami dengan baik 

oleh siswa. 



 

 

 

 

 

 

2. Kepadasiswahendaknya  memperhatikan kondisi fisik ataupun kesehatan mereka, 

mempersiapkan mental dengan sebaik mungkin, memotivasi diri untuk bersungguh-

sungguhdanseriusdalambelajarkarenauntukmemperolehprestasibelajar yang baik serta 

memanfaatkan  semua sarana belajar yang dimiliki baik di sekolah maupun dirumah 

guna membantu memahami dan mempraktekan ilmu yang diperoleh di sekolah/dalam 

kelas. 

 

 

 


