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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan uji t serta pembahasan, maka dapat ditarik 

kesimpulan  sebagai berikut : 

1. Faktor eksternal yang dialami oleh siswa yang diukur melalui 3 indikator 

terhadap hasil  belajar siswa pada mata pelajaran geografi kelas XI IIS di 

MAN Tanjungbalai tahun pelajaran 2016/2017 dinyatakan pada taraf sedang, 

dimana faktor lebih dominan adalah faktor sekolah.  

2. Hasil belajar siswa dilihat dari hasil tes materi geografi semester genap kelas 

XI IIS. Hasil belajar siswa kelas XI IIS yang diperoleh termasuk ke dalam 

kategori sedang yaitu berada pada interval (61,21-79,39) sebanyak 32 siswa 

dengan persentasi 65,30%. Dengan demikian, antara faktor eksternal yang 

dialami siswa dengan hasil yang diperoleh sedang, dikarenakan keduanya 

berada pada taraf yang sama. 

3. Besarnya kontribusi atau sumbangan faktor eksternal (variabel x) sebesar 

16% dan sisanya 84% ditentukan oleh faktor lain. Kemudian dengan 

ketentuan thitung > ttabel yaitu (3,010 > 2,011) yang berarti terdapat hubungan 

yang signifikan.  
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4. Berdasarkan perhitungan yang telah dianalisis maka terdapat hubungan yang 

positif dan signifikan antara faktor eksternal siswa dengan hasil belajar siswa 

kelas XI IIS di MAN Tanjungbalai tahun pelajaran 2016/2017. Hal ini 

menunjukkan bahwa hipotesis dari penelitian ini perolehan nilai rhitung > rtabel 

yaitu (0,40 > 0,284). Sehingga hipotesis dalam penelitian ini dapat diterima 

sehingga semakin baik faktor eksternal yang dialami siswa dalam belajar 

maka hasil belajar siswa juga akan semakin baik begitu sebaliknya. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka beberapa saran yang dapat diberikan 

menyangkut penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Saran bagi orang tua siswa, agar lebih memberikan perhatikan dan 

kepedulian terhadap pendidikan anak dan melengkapi fasilitas belajar anak 

disekolah sebagaimana mestinya untuk belajar dirumah agar memperoleh 

nilai yang maksimal dan memberikan kemudahan siswa dalam belajar. 

2. Saran bagi pihak sekolah, bahwa hasil belajar yang dimiliki para siswa 

Kelas XI IIS MAN Tanjungbalai sudah cukup baik, tetapi untuk 

peningkatan yang lebih baik lagi hendaknya pihak sekolah dapat 

memberikan kontribusi dalam fasilitas pembelajaran disekolah yang belum 

lengkap dan kurang memadai bagi sekolah yang bertujuan untuk 

mendukung peningkatan cara belajar dan hasil belajar siswa sehingga 

mendapatkan hasil yang baik. 
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3. Saran bagi guru bidang studi geografi, untuk lebih mempertahankan 

keilmuan dan keahlian yang dimiliki sesuai dengan bidangnya yaitu 

mengajar geografi. Dan memperbaiki cara mengajar yang lebih inovatif 

serta memberikan dorongan kepada siswa agar giat dalam proses belajar 

mengajar di kelas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


