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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, maka kesimpulan yang dapat

dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Persamaan regresi yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah Y =

33,291 + 0,342 X1 + 0,360 X2 yang berarti bahwa setiap penambahan

minat membaca dan fasilitas belajar mengalami kenaikan satu satuan

(1%), maka prestasi belajar mengalami peningkatan sebesar satu satuan

(1%) dengan asumsi variabel bebas lainnya bersifat tetap.

2. Minat membaca memiliki pengaruh positif dan signifikan  terhadap

prestasi belajar ekonomi kelas XI SMA Negeri 12 Medan Tahun ajaran

2017/2018. Hal ini dilihat dari hasil uji t, thitung lebih besar ttabel = 3,932 >

1,672. Dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari nilai α

(0,000 < 0,05). Hal ini berarti bahwa minat membaca yang baik

merupakan faktor meningkatkan prestasi belajar siswa.

3. Fasilitas Belajar memiliki pengaruh positif dan signifikan  terhadap

prestasi belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas XI SMA Negeri

12 Medan Tahun ajaran 2017/2018. Hal ini dilihat dari hasil uji t, dimana

thitung lebih besar ttabel = 3,983 > 1,672 serta nilai signifikansi sebesar 0,000

lebih kecil dari nilai α (0,000<0,05)
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4. Minat membaca dan fasilitas belajar secara simultan memiliki pengaruh

yang positif dan signifikan terhadap prestasi belajar siswa pada mata

pelajaran ekonomi kelas XI SMA Negeri 12 Medan Tahun ajaran

2017/2018. Hal ini dilihat dari hasil uji F, dimana  Fhitung lebih besar Ftabel

(79,487 > 3,16) serta nilai Sig < α = 0,000 < 0,05.

5. Sumbangan yang diberikan dari masing-masing variabel minat membaca

dan fasilitas belajar terhadap prestasi belajar siswa sebesar 0,750 atau 75%

sedangkan 25% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam

model yang diteliti.

5.2 Saran

Saran-saran yang dapat penulis berikan berdasarkan hasil penelitian ini

adalah sebagai berikut:

1. Kepada orangtua dan guru agar lebih memperhatikan dan meningkatkan

minat membaca anak dan pihak sekolah mampu melengkapi fasilitas

belajar untuk meningkatkan prestasi belajar seorang anak khususnya siswa

Kelas XI SMA Negeri 12 Medan.

2. Kepada siswa Kelas XI SMA Negeri 12 Medan Tahun Ajaran 2017/2018

diharapkan agar minat membaca dan fasilitas belajar dapat memberikan

pengaruh yang positif yang membangun dalam proses belajar sehingga

mampu memberikan peningkatan pada prestasi belajar.

3. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian dengan

populasi yang lebih diperluas dan dengan menambah atau menggunakan

faktor-faktor lain yang memiliki pengaruh terhadap prestasi belajar siswa.


