
V.  KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab 5 ini akan diuraikan tentang kesimpulan dan saran dari penelitian yang

telah dilakukan. Pembahasan beberapahal tersebut secara rinci disajikan sebagai

berikut.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan penguijian hipotesis yang dilakukan, maka

kesimpulan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Ada pengaruh yang positif dan signifikan minat baca terhadap hasil belajar

IPS Terpadu siswa kelas VII SMP Kartika II-2 Bandar lampung Tahun

pelajaran 2014/2015. Itu dibuktikan dengan hasil belajar IPS Terpadu

dipengaruhi Minat Baca siswa sebesar 59,8%, sisanya 40,2% dipengaruhi

oleh faktor lain.

2. Ada pengaruh positif dan signifikan lingkungan belajar di sekolah terhadap

hasil belajar IPS Terpadu siswa kelas VIII SMP Kartika II-2 Bandar lampung

Tahun pelajaran 2014/2015. Itu dibuktikan dengan hasil belajar IPS Terpadu

dipengaruhi Pengaruh Lingkungan Belajar di Sekolah sebesar 38,3%, sisanya

61,7% dipengaruhi oleh faktor lain.

3. Ada pengaruh positif dan signifikan pemanfaatan sarana belajar di sekolah

terhadap hasilbelajar IPS Terpadu siswa kelas SMP Kartika II-2 Bandar

lampung Tahun pelajaran 2014/2015. Itu dibuktikan dengan hasil belajar IPS
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Terpadu  dipengaruhi Pengaruh Pemanfaatan Sarana Belajar di Sekolah

sebesar 34,3%, sisanya 65,7% dipengaruhi oleh faktor lain.

4. Ada pengaruh positif dan signifikan minat baca, lingkungan belajar di

sekolah,dan pemanfaatan sarana belajar terhadap hasil belajar IPS Terpadu

siswa kelas VII SMP Kartika II-2 Bandar lampung Tahun pelajaran

2014/2015. Itu dibuktikan dengan hasil belajar IPS Terpadu  dipengaruhi oleh

variabel minat baca, lingkungan belajar di sekolah dan pemanfaatan sarana

belajar di sekolah sebesar 66,7%, sisanya 33,3% dipengaruhi oleh faktor lain.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis mengenai pengaruh minat

baca, lingkungan belajar di sekolah,dan pemanfaatan sarana belajar terhadap hasil

belajar IPS Terpadus iswa kelas VII SMP Kartika II-2 Bandar lampung Tahun

pelajaran 2014/2015, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut.

1. Agar siswa mendaptkan hasil belajar yang baik hendaknya siswa dapat

meningkatkan minat baca dan lebih memanfaatkan waktu luang untuk

membaca buku –buku pelajaran baik di sekolah maupun di luar sekolah

dibandingkan dengan banyak bermain. Ketika siswa menemukan kesulitan

dalam mengerjakan tugas, maka siswa tersebut dapat mencari bahan refrensi di

toko buku ataupun dengan meminjam buku-buku di perpustakaan.

Guru harus memilih dan menggunakan metode yang relevan dengan materi

yang disampaikan, menggunakan gambar atau alat peraga yang dapat menarik

minat siswa untuk belajar, menggunakan papan tulis secara maksimum dalam

menjelaskan pelajaran, suara yang jelas dan bahasa yang mudah dipahami pada

saat guru menjelaskan dan lain sebagainnya yang merupakan indikator



130

gambaran gaya mengajar guru dalam melakukan pembelajaran di sekolah, yang

bertujuan untuk membangkitkan minat belajar siswa sehingga mampu

berprestasi dalam balajar dan terciptalah sumber daya manusia yang

berkualitas.

2. Keberhasilan siswa dalam belajar ditentukan oleh banyak faktor. Salah satu

faktor tersebut adalah lingkungan belajar di sekolah. Untuk itu, hendaknya

guru, siswa/siswi dan masyarakat yang berada di lingkungan sekolah dapat

mengendalikan atau memperbaiki lingkungan belajar sehingga tercipta

lingkungan belajar yang baik, nyaman, aman, demi terciptannya lingkungan

belajar yang kondusif sehingga belajar/mengajar dapat optimal.

Lingkungan belajar di sekolah berpengaruh terhadap Iklim sekolah

dikarenakan situasi atau suasana yang muncul karena adanya hubungan antara

kepala sekolah dengan guru, guru dengan guru, guru dengan peserta didik atau

hubungan antara peserta didik yang menjadi ciri khas sekolah yang ikut

mempengaruhi proses belajar mengajar disekolah.

3. Siswa sebagai peserta didik, hendaknya dapat memanfaatkan sarana belajar di

sekolah dengan baik dan optimal, Hal itu di karenakan, dengan memanfaatkan

sarana belajar di sekolah dengan baik, maka siswa akan mendapatkan hasil

belajar yang baik dlam proses pembelajaran di sekolah. Sebaliknya, jika siswa

tidak memanfaatkan sarana belajar di sekolah dengan baik dan optimal, maka

siswa akan gagal atau tidak akan mendapatkan hasil belajar yang baik.

Guru hendaknya mengoptimalkan penggunaan dan pemanfaatan sarana belajar

di sekolah yang sesuai dengan tujuan pembelajaran untuk meningkatkan hasil
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belajar IPS Terpadu siswa dan pihak sekolah hendaknya lebih memperhatikan

pemamanfaatan sarana belajar siswa.

4. Hasil belajar tidak hanya dipengaruhi oleh minat baca siswa, lingkungan

belajar di sekolah dan pemanfaatan sarana belajar di sekolah. Tetapi hasil

belajar juga di duga dapat dipengaruhi oleh faktor lain. Oleh karena itu,

penelitian selanjutnya dapat meneliti faktor-faktor lain yang dapat

meningkatkan hasil belajar siswa.


