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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis, maka diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut. 

1. Ada pengaruh yang positif dan signifikan Intellegence Quotient (IQ) terhadap 

hasil belajar ekonomi pada siswa kelas XI IPS semester ganjil di SMA YP 

Unila Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2012/2013. Jika semakin tinggi skor 

Intellegence Quotient (IQ) siswa maka hasil belajar siswa akan meningkat. 

Sebaliknya, semakin rendah skor Intellegence Quotient (IQ) siswa maka hasil 

belajar siswa akan rendah. 

2. Ada pengaruh yang positif dan signifikan konsep diri terhadap hasil belajar 

ekonomi siswa kelas XI IPS semester ganjil di SMA YP Unila Bandar 

Lampung Tahun Pelajaran 2012/2013. Jika konsep diri siswa positif maka 

hasil belajar siswa akan meningkat. Sebaliknya, jika konsep diri siswa negatif 

maka hasil belajar siswa akan rendah. 

3. Ada pengaruh yang positif dan signifikan iklim sekolah terhadap hasil belajar 

ekonomi siswa kelas XI IPS semester ganjil di SMA YP Unila Bandar 

Lampung Tahun Pelajaran 2012/2013. Jika iklim sekolah yang ada 

disekolahan kondusif atau baik maka hasil belajar siswa akan meningkat. 
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Sebaliknya, jika iklim sekolah yang ada disekolahan  tidak kondusif maka 

hasil belajar siswa akan rendah. 

4. Ada pengaruh yang positif tetapi tidak signifikan persepsi siswa tentang 

kompetensi guru terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas XI IPS semester 

ganjil di SMA YP Unila Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2012/2013. Jika 

persepsi siswa tentang kompetensi guru positif maka hasil belajar siswa akan 

meningkat. Sebaliknya, jika persepsi siswa tentang kompetensi guru negatif 

maka hasil belajar siswa akan rendah. 

5. Ada pengaruh yang positif dan signifikan Intellegence Quotient (IQ), konsep 

diri, iklim sekolah, dan persepsi siswa tentang kompetensi guru terhadap hasil 

belajar ekonomi pada siswa kelas XI IPS semester ganjil di YP Unila Bandar 

Lampung Tahun Pelajaran 2011/2012. Jika Intellegence Quotiet yang tinggi, 

konsep diri yang positif, serta didukung oleh iklim sekolah yang kondusif dan 

memiliki persepsi tentang kompetensi guru yang positif maka hasil belajar 

siswa akan meningkat. Sebaliknya, Intellegence Quotiet yang rendah, konsep 

diri yang negatif, serta oleh iklim sekolah yang tidak kondusif dan memiliki 

persepsi tentang kompetensi guru yang negatif maka hasil belajar siswa akan 

rendah. 

 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian tentang sikap siswa pada mata pelajaran ekonomi dan 

iklim sekolah terhadap hasil belajar ekonomi pada siswa kelas XI IPS semester 

ganjil di SMA YP Unila Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2012/2013, maka 

peneliti menyarankan sebagai berikut. 
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1. Keberhasilan siswa dalam belajar ditentukan oleh banyak faktor, diantaranya 

adalah Intellegence Quotient (IQ) akan berpengaruh terhadap hasil belajar yang 

dicapai siswa. Untuk itu hendaknya siswa senantiasa belajar dan berlatih agar 

kemampuan kognisinya meningkat, sehingga akan mempermudah siswa dalam 

menerima materi pelajaran maka hasil belajar pun akan meningkat. 

2. Rendahnya hasil belajar yang diperoleh siswa tidak semata-mata disebabkan 

oleh kemampuan kognisi siswa, tetapi juga faktor internal lain yang sangat 

berpengaruh, salah satunya adalah konsep diri siswa. Oleh karena itu pihak 

terkait harus tetap dapat memacu siswa-siswanya untuk optimis pada 

kemampuannya, sehingga siswa memiliki kepercayaan diri untuk belajar demi 

tercapainya tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. 

3. Sekolah hendaknya dapat meningkatkan iklim sekolah yang ada agar sekolah 

menjadi tempat yang nyaman, aman, dan memberikan pengaruh yang positif  

bagi terlaksananya proses belajar mengajar. 

4. Untuk meningkatkan hasil belajar siswa, hendaknya Para pendidik senantiasa 

meningkatkan kompetensi yang dimiliki secara komprehensif dan 

berkelanjutan. Siswa  juga harus mampu bersifat kritis dan aktif  dengan segala 

hal yang menyangkut proses pembelajaran yang diterimanya. Sehingga siswa 

memiliki persepsi yang positif mengenai kompetensi gurunya sehingga lebih 

semangat dan  tertantang untuk mengikuti proses pembelajaran di sekolah. 

Dan, peneliti juga mengharapkan kepada peneliti lain untuk mengkaji faktor-

faktor lain yang berpengaruh terhadap hasil belajar. 

 


