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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan 

 
Berdasarkan data dan hasil pembahasan penelitian tentang hubungan cara belajar, 

kelengkapan sarana belajar dan minat belajar dengan prestasi belajar geografi 

siswa kelas X di SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung Tahun Pembelajaran 

2009-2010 dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Terdapat hubungan positif yang cukup kuat dan signifikan antara cara belajar  

dengan prestasi belajar geografi siswa kelas X di SMA Muhammadiyah 2 

Bandar Lampung Tahun Pembelajaran 2009-2010. Hal ini berarti ada 

kecenderungan semakin teratur cara belajar geografinya maka akan semakin 

tinggi  prestasi belajar geografinya.  

2. Terdapat hubungan positif yang cukup kuat dan signifikan antara kelengkapan 

sarana belajar geografi dengan prestasi belajar geografi siswa kelas X di SMA 

Muhammadiyah 2 Bandar Lampung Tahun Pembelajaran 2009-2010. Hal ini 

berarti ada kecenderungan semakin lengkap sarana belajar geografi yang 

dimiliki siswa maka akan semakin tinggi  prestasi belajar geografinya. 

3. Terdapat hubungan positif yang cukup kuat dan signifikan antara minat belajar 

geografi dengan prestasi belajar geografi siswa kelas X di SMA 

Muhammadiyah 2 Bandar Lampung Tahun Pembelajaran 2009-2010. Hal ini 
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berarti ada kecenderungan semakin tinggi minat belajar siswa maka akan 

semakin tinggi  prestasi belajar geografinya.  

 
B. Saran   

 
Berdasarkan data dan hasil penelitian tentang cara belajar, kelengkapan sarana 

belajar dan minat belajar dengan prestasi belajar geografi siswa kelas X di SMA 

Muhammadiyah 2 Bandar Lampung, maka penulis menyarankan sebagai berikut: 

1. Siswa hendaknya meningkatkan keteraturan cara belajarnya, seperti membuat 

dan melaksanakan jadwal belajar geografi, membaca buku pelajaran, membuat 

catatan, mengulangi bahan materi yang sudah diajarkan, dan mengerjakan 

tugas. Keteraturan dalam hal belajar dapat menimbulkan suatu pola perilaku 

yang menetap dan bersifat otomatis.  

2. Siswa hendaknya dapat melengkapi sarana belajar yang belum lengkap, 

seperti buku cetak geografi, LKS, majalah yang berhubungan dengan geografi, 

atlas, peta, globe, alat-alat belajar, dan sarana belajar lainnya karena sarana 

belajar yang lengkap dapat membantu mempermudah dan memperlancar 

dalam kegiatan pembelajaran serta berpengaruh terhadap prestasi belajar 

geografi.  

3. Siswa hendaknya dapat terus meningkatkan minat belajar yang tinggi 

khususnya minat belajar terhadap pembelajaran geografi dengan cara belajar 

sebelum pelajaran dimulai, tekun dan teliti dalam berlatih mengerjakan soal-

soal. Aktif bertanya saat jam pelejaran berlangsung, mengerjakan tugas 

rumah, senang bekerja secara mandiri, memperhatikan atau memfokuskan 

perhatian terhadap pelajaran, mengikuti pelajaran saat jam pelajaran sedang 
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berlangsung, tertarik membaca buku-buku pelajaran yang ada, adanya 

kesadaran untuk membaca buku di perpustakaan.  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


