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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Ada pengaruh positif dan signifikan variabel Aktualisasi diri  terhadap 

prestasi belajar ekonomi siswa kelas XI IPS SMA Negeri 1 Palipi T.P 

2015/2016. Dimana                 yaitu 2,634 >1.666 dengan taraf 

signifikan 0,05, maka Ha1 diterima HO1 ditolak. 

2. Ada Pengaruh positif dan signifikan variabel Motivasi berprestasi terhadap 

prestasi belajar ekonomi siswa kelas XI IPS SMA Negeri 1 Palipi. Dimana 

               yaitu 2,273>1.666 dengan taraf signifikan 0,05, maka Ha2  

diterima dan HO2 ditolak. 

3. Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara aktualisasi diri dan motivasi 

berprestasi  terhadap prestasi belajar ekonomi siswa kelas XI IPS SMA 

Negeri 1 Palipi T.P 2015/2016. Dimana                  (26,689>3,12) 

dengan nilai signifikan <0,005(0,000<0,005). Maka berdasarkan kriteria 

pengujian secara parsial dapat disimpulkan maka Ha3  diterima dan HO3 

ditolak, sehingga bisa disimpulkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan 

antara variabel aktualisasi diri dan motivasi berprestasi  terhadap prestasi 

belajar siswa kelas XI IPS SMA Negeri 1 Palipi T.P 2015/2016. 
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5.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian, dikemukakan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Bagi siswa-siswi kelas XI IPS SMA Negeri 1 Palipi agar mampu  

mengaktualisasikan diri dan dapat memotivasi diri sendiri untuk 

meningkatkan prestasi belajar. Karena aktualisasi diri dan motivasi juga 

berpengaruh terhadap prestasi belajar. 

2. Kepada Guru dan Orang Tua agar lebih memberi perhatian, pengarahan dan 

selalu memotivasi anak agar anak itu terarah dan dapat mencapai prestasi 

yang baik. 

3. Kepada peneliti selanjutnya, karena penelitian ini baru sampai mengangkat 

pengaruh aktualisasi diri dan motivasi berprestasi terhadap prestasi belajar 

ekonomi siswa, maka peneliti berharap adanya penelitian lebih lanjut dan 

lebih mendalam tentang topik yang sama. Peneliti juga menyarankan kepada 

peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian dengan memperluas area 

populasi dan menambah sampel penelitian yang representative, agar diperoleh 

hasil penelitian yang lebih luas dan mendalam.  

 

 


