
 

 

 

 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka diperoleh simpulan 

sebagai berikut: 

1. Ada pengaruh Intelligence Quotient terhadap hasil belajar ekonomi siswa 

kelas XI SMA YP Unila Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2009/2010. 

2. Ada pengaruh iklim sekolah terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas XI 

SMA YP Unila Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2009/2010. 

3. Ada pengaruh budaya membaca terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas 

XI SMA YP Unila Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2009/2010. 

4. Ada pengaruh antara Intelligence Quotient, Iklim Sekolah, dan Budaya 

Membaca terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas XI SMA YP UNILA 

Bandar Lampung tahun pelajaran 2009/2010. 
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B. Saran 

 

Berdasarkan simpulan, maka penulis menyarankan: 

1. Kepada Siswa 

a. Hendaknya siswa tidaklah hanya terpaku pada hasil test IQ sebagai 

indikator Intelligence Quotient yang mereka miliki. Ada baiknya para 

siswa terus mengasah dan mengembangkan kemampuan mereka agar 

mereka dapat menemukan minat dan bakat mereka kelak. Dan apabila 

dalam selama proses pengajaran ada yang belum dipahami maka jangan 

ragu untuk bertanya. Karena belum tentu Daya tangkap dalam satu 

kelas itu sama. Selain itu siswa juga disarankan untuk mengulang 

kembali pelajaran yang telah diajarkan oleh guru dan akan 

menghantarkan kalian pada hasil belajar yang baik. 

b. Untuk meningkatkan kualitas iklim sekolah supaya menjadi lebih baik 

lagi diharapkan siswa, sebagai elemen terbanyak disekolah mampu 

menciptakan suasana yang harmonis dan kondusif terhadap semua 

komponen yang ada disekolah. 

c. Untuk meningkatkan budaya membaca hendaknya siswa mampu 

memanfaatkan waktu luangnya untuk membaca buku baik disekolah 

maupun di luar sekolah untuk belajar mencari informasi yang berkaitan 

dengan pelajaran dan juga pengetahuan umum lainnya. Dengan 

memanfaatkan perpustaakaan sekolah atau sumber belajar lainnya yang 

dapat memenuhi kebutuhan membaca siswa dalam membantu 

pengerjaan tugas dan penambahan pengetahuan siswa maka siswa dapat 
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merasakan manfaat dari budaya membaca yaitu sebagai sumber belajar 

siswa. 

2. Kepada Guru 

a. Peran guru dalam pengoptimalan Intelligence Quotient siswa sangatlah 

penting maka dari itu disarankan agar guru bekerja sama dengan BK 

untuk menyusun kelas dengan sebaik-baiknya. Selain itu pula guru 

diharapkan untuk menggunakan model dan metode pembelajaran yang 

mampu diterima dan mudah dipahami oleh siswa sehingga siswa dapat 

dengan mudah menyerap apa yang diajarkan. 

b. Guru dan seluruh perangkat sekolah diharapkan dapat menjadi panutan 

siswa dalam penciptaan iklim sekolah yang lebih baik.  

c. Guru, karyawan, kepala sekolah dapat bersama-sama membudayakan 

membaca dan menghimbau siswa SMA YP Unila Bandar Lampung 

untuk lebih membudayakan membaca buku baik di sekolah maupun di 

luar sekolah, karena membaca merupakan jendela dunia. 

 

3. Hasil belajar tidak hanya dipengaruhi Intelligence Quotient, iklim sekolah, 

dan budaya membaca 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 meningkatkan hasil belajar 

siswa. 


