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V.   SIMPULAN DAN SARAN 
 
 

A. Simpulan 

 
Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang dilakukan, maka 

kesimpulan dalam penelitian ini dapat di rumuskan sebagai berikut: 

 
1. Ada hubungan yang positif dan signifikan antara motivasi belajar dengan 

prestasi belajar geografi siswa di SMA Negeri 1 Gadingrejo Tahun 

Pembelajaran 2009/2010 yang ditunjukan dengan rhitung = 0,248. Dengan 

demikian berarti hipotesis pertama diterima Motivasi dapat dikatakan 

sebagai keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang 

menimbulkan kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh 

subjek belajar itu dapat tercapai. Apabila motivasi belajar siswa di SMA 

Negeri 1 Gadingrejo meningkat maka akan diikuti pula dengan 

meningkatnya prestasi belajar siswa tersebut. 

 
2. Ada hubungan yang positif dan signifikan antara aktivitas belajar dengan 

prestasi belajar geografi siswa di SMA Negeri 1 Gadingrejo Tahun 

Pembelajaran 2009/2010 yang ditunjukan dengan rhitung = 0,316. Dengan 

demikian berarti hipotesis kedua diterima. Aktivitas belajar menunjukkan 

pada proses nyata dari kegiatan belajar, hasilnya diwujudkan dalam bentuk 
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prestasi belajar. Belajar yang berhasil harus melalui berbagai macam 

aktivitas, baik aktivitas fisik maupun psikis. Dengan bekerja, siswa 

memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan serta perilaku 

lainnya, termasuk sikap dan nilai. 

 
3. Ada hubungan yang positif dan signifikan antara motivasi belajar geografi 

dan aktivitas belajar geografi dengan prestasi belajar geografi siswa di 

SMA Negeri 1 Gadingrejo Tahun Pembelajaran 2009/2010 yang 

ditunjukan dengan rhitung = 0,299. Dengan demikian berarti hipotesis ketiga 

diterima.. dengan motivasi yang tinggi siswa diharapkan akan beraktivitas 

secara maksimal untuk mencapai prestasi belajar yang baik.  

 

 

B. Saran 

Berdasarkan rumusan kesimpulan tersebut, maka ada beberapa saran yang dapat 

diajukan penulis sebagai berikut: 

1. Siswa hendaknya dapat terus meningkatkan motivasi belajar dan aktivitas 

belajar dari dalam dirinya dan selalu berpikir positif serta mengetahui 

tujuan dari belajar untuk mencapai prestasi belajar yang optimal.  

 
2. Hendaknya guru  memberikan metode belajar yang sesuai agar dapat 

meningkatkan motivasi dan aktivitas belajar siswa supaya siswa dapat 

mencapai prestasi belajar yang optimal. 
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3. Hendaknya guru  memberikan penguatan agar tumbuh motivasi pada diri 

siswa, karena jika telah timbul motivasi terhadap pelajaran maka akan 

timbul dorongan untuk melakukan aktivitas belajar guna mencapai prestasi 

yang baik. 

4. Hendaknya sekolah menyediakan sarana untuk mengembangkan aktivitas 

siswa. Jika berbagai macam aktivitas terdapat di sekolah, tentu sekolah 

akan lebih dinamis, tidak membosankan dan benar-benar menjadi pusat 

aktivitas belajar yang maksimal dan bahkan akan memperlancar 

peranannya sebagai pusat dan transformasi kebudayaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


