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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Simpulan 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian tentang pemanfaatan perpustakaan sekolah dan 

motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar IPS Terpadu siswa kelas VIII 

semester ganjil SMP N 19 Bandar Lampung tahun ajaran 2009/2010, maka 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara pemanfaatan perpustakaan 

sekolah dengan prestasi belajar IPS Terpadu siswa kelas VIII semester ganjil 

SMP Negeri 19 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2009/2010. 

2. Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara motivasi belajar dengan 

prestasi belajar IPS Terpadu siswa kelas VIII semester ganjil SMP Negeri 19 

Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2009/2010.  

3. Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara pemanfaatan perpustakaan 

sekolah dan motivasi belajar dengan prestasi belajar IPS Terpadu siswa kelas 

VIII semester ganjil SMP Negeri 19 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 

2009/2010.  

 

B. Saran  

 

 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh pemanfaatan perpustakaan 

sekolah dan motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar IPS Terpadu siswa 
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kelas VIII semester ganjil SMP N 19 Bandar Lampung tahun ajaran 2009/2010, 

maka maka penulis menyarankan sebagai berikut: 

1. Kepada Siswa, untuk pemanfaatan perpustakaan sekolah sebaiknya siswa 

membiasakan menggunakan waktu luang di perpustakaan untuk belajar dan 

mencari baik yang berkaitan dengan pelajaran juga pengetahuan umum 

lainnya. Apabila terdapat kesulitan dalam belajar dan mengerjakan tugas 

maka dapat mencari bahan tugas di perpustakaan secara mandiri sehingga 

perpustakaan menjadi lebih hidup jika dapat dirasa manfaatnya sebagai 

sumber belajar siswa dan untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. 

2. Hendaknya siswa lebih bersemangat dalam belajar, mengerjakan tugas-tugas 

yang diberikan oleh guru dengan tekun, jangan mudah putus asa dalam 

mengerjakan soal-soal atau tugas-tugas yang ditemukan di sumber belajar 

lain, berusaha menjadi yang lebih baik lagi dari sebelumnya, bentuk 

kebiasaan belajar yang baik, kerahkan semua kemampuan dan kemauan juga 

kesadaran untuk memotivasi diri dan mengelola potensi sehingga dapat 

merasakan bahwa menuntut ilmu adalah kebutuhan dan bukan hanya 

kewajiban saja sehingga hasil belajar akan optimal dan prestasi belajar 

meningkat. 

3. Siswa hendaknya mengoptimalkan pemanfaatan perpustakaan sekolah yang 

tersedia dan memotivasi diri dengan mengerahkan semua kemampuan dan 

kemauan untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. 

 

 

 

 

 


