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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 hubungan yang positif antara aktivitas belajar dengan hasil belajar IPS 

Terpadu pada siswa kelas VII Semester Ganjil di SMP Xaverius 4 Bandar 

Lampung Tahun Pelajaran 2012/2013. Jika aktivitas belajar yang dilakukan 

oleh siswa tinggi, maka hal tersebut akan mempengaruhi hasil belajar siswa 

di sekolah. Sebaliknya jika aktivitas belajar yang dilakukan siswa rendah, 

maka hasil belajar akan rendah. 

2. Ada hubungan yang positif antara disiplin belajar dengan hasil belajar IPS 

Terpadu pada siswa kelas VII Semester Ganjil di SMP Xaverius 4 Bandar 

Lampung Tahun Pelajaran 2012/2013. Jika disiplin belajar yang dimiliki 

siswa tinggi maka hasil belajar siswa akan meningkat. Sebaliknya, jika 
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disiplin belajar yang dimiliki siswa rendah maka hasil belajarnya akan 

rendah. 

3. Ada hubungan yang positif antara aktivitas dan disiplin belajar dengan hasil 

belajar IPS Terpadu pada siswa kelas VII Semester Ganjil di SMP Xaverius 

4 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2012/2013. Jika aktivitas belajar tinggi 

dan disiplin belajar juga tinggi, maka hasil belajar siswa akan meningkat. 

Sebaliknya, jika aktivitas belajar siswa rendah dan disiplin belajar juga 

rendah, maka hasil belajar yang diperoleh siswa akan rendah. 

 

B. Saran 

 

Berdasarkan hasil penelitian tentang hubungan aktivitas belajar dan disiplin 

belajar dengan hasil belajar IPS Terpadu pada siswa kelas VII semester ganjil di 

SMP Xaverius 4 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2012/2013, maka peneliti 

menyarankan sebagai berikut. 

 

1. Guru sebagai pengelola pengajaran, harus mampu mengelola seluruh proses 

kegiatan belajar mengajar dengan menciptakan kondisi-kondisi belajar yang 

kondusif sehingga siswa dapat belajar secara efektif dan efisien, dan juga 

merencanakan pengajaran yang menuntut siswa banyak melakukan aktivitas 

belajar, sehingga dapat mengembangkan cara dan kebiasaan belajar yang 

baik pada diri siswa. 

2. Aktivitas merupakan hal yang sangat mendasar dalam satu kegiatan belajar 

mengajar, karena aktivitas yang tinggi dimungkinkan akan meningkatkan 

hasil belajar siswa. Untuk itu, hendaknya guru dan sekolah dapat 
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mengetahui dan menerapkan secara tepat teknik pendidikan dan pengajaran 

yang sesuai dengan kemampuan dan keinginan siswa. 

3. Siswa sebagai peserta didik, hendaknya memiliki disiplin belajar yang 

tinggi. Karena dengan disiplin belajar yang tinggi, maka siswa akan 

mendapatkan prestasi belajar yang baik dalam proses pembelajaran di 

sekolah. Sebaliknya, jika siswa tidak memiliki disiplin belajar yang tinggi 

atau dengan kata lain disiplin belajarnya rendah, maka siswa akan gagal atau 

tidak akan mendapatkan prestasi belajar yang baik. 

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

terkait memperhatikan aktivitas belajar dan disiplin belajar siswa. Dan 

peneliti juga mengharapkan kepada peneliti yang lain untuk mengkaji faktor 

lain yang berhubungan dengan hasil belajar. 


