
 

 

 

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. 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis, maka dapat diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut. 

1. Ada pengaruh yang positif dan signifikan budaya membaca terhadap hasil 

belajar ekonomi pada siswa kelas XI IPS Semester Ganjil di SMA Negeri 1 

Kasui Pasar Tahun Pelajaran 2012/2013. 

2. Ada pengaruh yang positif dan signifikan motivasi belajar terhadap hasil 

belajar ekonomi pada siswa kelas XI IPS Semester Ganjil di SMA Negeri 1 

Kasui Pasar Tahun Pelajaran 2012/2013. 

3. Ada pengaruh yang positif dan signifikan cara belajar terhadap hasil belajar 

ekonomi siswa Kelas XI IPS Semester Ganjil SMA Negeri 1 Kasui Pasar 

Tahun Pelajaran 2012/2013. 

4. Ada pengaruh yang positif dan signifikan budaya membaca, motivasi 

belajar, dan cara belajar terhadap hasil belajar ekonomi pada siswa kelas XI 

IPS Semester Ganjil di SMA Negeri 1 Kasui Pasar Tahun Pelajaran 

2012/2013. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh budaya membaca, motivasi 

belajar, dan cara belajar terhadap hasil belajar ekonomi pada siswa kelas XI 

IPS semester ganjil di SMA Negeri 1 Kasui Pasar Tahun Pelajaran 2012/2013, 

maka peneliti menyarankan sebagai berikut. 

 

1. Siswa sebagai peserta didik, hendaknya senantiasa membiasakan diri 

meluangkan waktu dalam hal membaca buku, karena membaca adalah 

jendela ilmu serta melatih otak untuk menyerap apa saja informasi yang 

didapatkan melalui membaca dan sebagai media transformasi dan 

penyebarluasan ilmu pengetahuan. 

2. Siswa sebagai peserta didik, hendaknya dapat mengatasi motivasi belajar 

yang belum optimal. Maka pihak sekolah dan orang tua harus lebih ekstra 

memberikan perhatian kepada anak / siswa untuk menumbuhkan semangat 

mereka untuk belajar. 

3. Siswa sebagai peserta didik, hendaknya dapat mengetahui cara belajar yang 

baik dan efektif. Karena dengan cara belajar yang baik dan efektif, maka 

siswa akan mendapatkan hasil belajar yang baik dalam proses pembelajaran 

di sekolah. Sebaliknya, jika siswa tidak mengetahui cara belajar yang baik 

dan efektif maka siswa akan gagal atau tidak akan mendapatkan hasil 

belajar yang baik. 

4. Untuk meningkatkan hasil belajar siswa, hendaknya pihak-pihak yang 

terkait memperhatikan budaya membaca dalam hal ini kebiasaan siswa 

dalam membaca, motivasi belajar yang tinggi dan cara belajar yang dimiliki 

siswa dapat di dukung sepenuhnya. Dan peneliti juga mengharapkan kepada 
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peneliti yang lain untuk mengkaji faktor lain yang berpengaruh terhadap 

hasil belajar. 

 


