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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan, akhirnya penulis 

memperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

1. Hasil perhitungan berdasarkan jawaban angket tentang disiplin guru 

diperoleh rata-rata sebesar 3,08 dan dikategorikan baik. 

2. Hasil perhitungan berdasarkan jawaban angket tentang motivasi belajar siswa 

diperoleh rata-rata sebesar 3,23 dan dikategorikan baik. 

3. Prestasi belajar ekonomi siswa memperoleh rata-rata 86 dan dapat 

disimpulkan bahwa prestasi belajar ekonomi siswa kelas X MAS PTP – VI 

Berangir Rantauprapat Tahun Ajaran 2011/2012 dikategorikan baik. 

4. Hasil korelasi antara variabel X1 dengan Y sebesar 0,625 sedangkan korelasi 

antara variabel  X2 dengan Y sebesar 0,312. Maka hasil penelitian ini 

menjelaskan bahwa ada hubungan antara variabel X1 dengan Y dan variabel 

X2 dengan Y.  

5. Hasil perhitungan dari korelasi berganda dapat disimpulkan bahwa Rhitung 

sebesar 0,397 dan dibandingkan dengan Rtabel sebesar 0,254 maka hal ini 

menunjukkan ada hubungan yang positif antara disiplin guru dan motivasi 

belajar siswa dengan prestasi belajar siswa dikarenakan Rhitung > Rtabel. 

6. Hasil perhitungan validitas angket disiplin guru adalah rhitung = 0,629 dan 

validitas angket motivasi belajar siswa adalah rhitung = 0,579, sedangkan rtabel 

= 0,254. Jadi semua butir angket dinyatakan valid karena rhitung > rtabel. 
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Sedangkan hasil perhitungan reliabilitas angket disiplin guru adalah r11 = 

0,954 dan reliabilitas angket motivasi belajar siswa adalah r11 = 0,873. Jadi 

semua angket dinyatakan reliabel karena r11 > rtabel. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa 

pihak terkait, maka antara lain : 

1. Guru ekonomi sebagai pendidik haruslah memiliki disiplin yang baik agar 

bisa memotivasi siswa supaya lebih giat dalam belajar, khususnya mata 

pelajaran ekonomi. 

2. Guru ekonomi sebagai pendidik juga harus bisa menjadi suri tauladan yang 

baik buat seluruh siswa/i, khususnya mata pelajaran ekonomi. 

3. Untuk pihak sekolah, agar lebih memperhatikan perkembangan seluruh 

siswa/i agar tetap memiliki prestasi yang baik demi masa depan yang lebih 

baik lagi di masa mendatang. 

 

 

 

 

 


