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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis, maka dapat diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut. 

1. Ada hubungan yang positif antara minat baca dengan prestasi belajar IPS 

Terpadu pada siswa kelas VIII di SMP Muhammadiyah 1 Wonosobo 

Tahun Pelajaran 2013/2014.  

2. Ada hubungan yang positif antara lingkungan belajar di sekolah dengan 

prestasi belajar IPS Terpadu pada siswa kelas VIII di SMP 

Muhammadiyah 1 Wonosobo Tahun Pelajaran 2013/2014.  

3. Ada hubungan yang positif antara minat baca dan lingkungan belajar di 

sekolah dengan prestasi belajar di sekolah pada siswa kelas VIII di SMP 

Muhammadiyah 1 Wonosobo Tahun Pelajaran 2013/2014.  

 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian tentang hubungan antara minat baca dan 

lingkungan belajar di sekolah dengan prestasi belajar IPS Terpadu siswa kelas 

VIII di SMP Muhammadiyah 1 Wonosobo tahun Pelajaran 2013/2014, maka 

peneliti menyarankan sebagai berikut. 

1. Minat perlu ditumbuhkan, baik yang datang dari dalam diri siswa maupun 

yang datang dari luar diri siswa, karena semakin tinggi minat dalam 
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belajar maka siswa akan bertambah semangat dalam mengikuti pelajaran 

sehingga prestasi belajar yang baik dapat dicapai. Untuk meningkatkan 

minat baca para siswa, guru harus berusaha memotivasi siswanya agar 

mereka mempunyai minat yang tinggi terhadap membaca, dan 

menggunakan berbagai macam metode mengajar yang berhubungan 

dengan membaca sehingga dapat menumbuhkan daya tarik belajar siswa 

untuk membaca. 

2.  Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang pertama sangat 

penting dalam menentukan  keberhasilan belajar siswa, karena itu 

lingkungan sekolah yang baik dapat mendorong untuk belajar yang lebih 

giat. Keadaan sekolah ini meliputi cara penyajian pelajaran, hubungan 

guru dengan siswa, alat-alat pelajaran dan kurikulum. Untuk itu, 

hendaknya guru dan murid mampu menciptakan lingkungan belajar yang 

baik, guru dan sekolah dapat mengetahui dan menerapkan secara tepat 

teknik pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan kemampuan dan 

keinginan siswa. 

3. Untuk meningkatkan prestasi belajar siswa, hendaknya pihak-pihak yang 

terkait memperhatikan minat baca dan lingkungan belajar di sekolah. Dan 

peneliti juga mengharapkan kepada peneliti yang lain untuk mengkaji 

faktor lain yang berhubungan dengan prestasi belajar. 

 

 

 


