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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil analisis pengujian dari 

pembahasan terhadap hasil penelitian yang telah dikumpulkan mengenai 

Pemanfaatan Perpustakaan dan Motivasi Belajar Terhadap Hasil Belajar Ekonomi 

Siswa Kelas X SMA Dharmawangsa Medan T.A 2015/2016 maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Ada pengaruh pemanfaatan perpustakaan terhadap hasil belajar ekonomi 

siswa kelas X SMA Dharmawangsa Medan  Tahun Pelajaran 2015/2016. 

Dibuktikan melalui hasil uji hipotesis secara parsial (uji t) dengan nilai 

thitung sebesar 3,402 dengan signifikan sebesar 0,002 < 0,05  maka 

Hipotesis diterima. 

2. Ada pengaruh positif dan signifikan motivasi belajar terhadap hasil belajar 

ekonomi siswa kelas X SMA Dharmawangsa Medan  Tahun Pelajaran 

2015/2016. Dibuktikan melalui uji hipotesis secara parsial (uji t) dengan 

nilai thitung sebesar 3,573 dengan signifikan sebesar 0,001 < 0,05 maka 

Hipotesis diterima. 

3. Ada pengaruh positif dan signifikan pemanfaatan perpustakaan dan 

motivasi belajar  secara bersama-sama terhadap hasil belajar ekonomi 

siswa kelas X SMA Dharmawangsa Medan yang dapat dilihat dari nilai 

Fhitung sebesar 31,524  dengan signifikan 0,00 < 0,05. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka 

ada beberapa saran yang ingin peneliti sampaikan, antara lain sebagai berikut. 

1. Hendaknya semua guru bidang studi dapat memberikan  bimbingan dan 

motivasi kepada siswa agar dapat memanfaatkan perpustakaan dengan 

baik dan banyak membaca untuk dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

disekolah. 

2. Hendaknya pihak sekolah lebih memperhatikan fasilitas yang ada di 

perpustakaan sekolah, baik itu dengan melengkapi koleksi buku-buku 

terbaru maupun kenyamanan suasana perpustakaan sesuai perkembangan 

informasi yang relevan dengan perkembangan pendidikan saat ini, 

sehingga dengan memanfaatkan perpustakaan dan mengembangkan 

pengetahuan dengan membaca di perpustakaan, maka hasil belajar siswa 

akan meningkat. 

3. Untuk peneliti selanjutnya jika ingin melakukan penelitian dengan judul 

yang sama diharapkan untuk menggunakan populasi dan sampel lebih 

banyak lagi agar hasil penelitian lebih representative dan bisa juga 

menambahkan variabel penelitian lain yang tidak diteliti di dalam 

penelitian ini serta dapat menambah periode penelitian sehingga penelitian 

dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. 

 


