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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan penelitian ini didasarkan pada temuan dari data-data hasil 

penelitian kelas VII SMP Negeri 1 Delitua T.A. 2017/2018. Adapun kesimpulan 

yang diperoleh antara lain: 

1. Terdapat pengaruh yang signifikan antara kemandirian belajar terhadap 

hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS kelas VII SMP Negeri 1 

Delitua T.A. 2017/2018. Hal ini dibuktikan dari nilai rhitunglebih besar 

dari rtabel(rhitung>rtabel) atau 0,550 > 0,244 pada taraf signifikan 5%. 

2. Pengaruh antara variabel Kemandirian Belajar (x) terhadap variabel 

Hasil Belajar Siswa (y) tergolong dalam kategori korelasi sedang, 

diperoleh dari perhitungan nilai korelasi 0,550 yang memiliki 

interpretasi nilai korelasi pada tingkat hubungan yang sedang.  

3. Keberartian hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan 

uji “t” dan diperoleh harga thitung adalah sebesar 5,18 dan harga 

ttabel2,00 karena thitung >ttabelpada taraf signifikan 5% maka hipotesis Ha 

dapat diterima, dan hipotesis Ho ditolak. 
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5.2 Saran 

Dalam penelitian ini, peneliti mengharapkan kiranya : 

1. Penelitian dapat menjadi bahan masukkan kepada sekolah SMP Negeri 

1 Delitua untuk meningkatkan cara belajar siswa di sekolah agar minat 

belajar siswa terhadap mata pelajaran IPS semakin meningkat. Dan 

kiranya selalu dapat memberikan kemudahan dan bimbingan yang 

berguna untuk peserta didik, sehingga peserta didik kian mapan dalam 

belajar dan memiliki hasil belajar yang baik di sekolah. 

2. Diharapkan kepada para siswa untuk terus melakukan kegiatan 

kemandirian belajar, baik di sekolah, di rumah, maupun di luar rumah 

bersama-sama dengan teman kelompok, sehingga hasil belajar di 

sekolah dapat tercapai dengan baik dan sempurna. 

3. Diharapkan juga kepada pihak keluarga, agar dapat lebih 

memperhatikan dunia pendidikan bagi anak dan benar-benar dapat 

memotivasi anak-anak untuk belajar sehingga dapat tercipta anak yang 

benar-benar terkoordinir dan termotivasi oleh keluarganya sendiri 

sehingga dapat pula menunjang hasil belajarnya di sekolah.  

4. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar sudi kiranya menjadikan 

karya ilmiah ini sebagai acuan untuk melakukan penelitian dikemudian 

hari. 

 

 

 


