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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada siswa pengaruh 

keterampilan guru bertanya terhadap rasa ingin tahu siswa di Sekolah 

Menengah Atas Negeri 1 Kampar dapat ditarik kesimpulan 

1.  Hasil uji korelasi diperoleh nilai r observasi sebesar 0,645 lebih besar dari r 

tabel taraf signifikan 5% dan lebih kecil dari pada taraf signifikan  1% yaitu 

sebesar 0,235 dan 0,306. Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 

keterampilan guru  bertanya terhadap rasa ingin tahu siswa di Sekolah 

Menengah Atas Negeri 1 Kampar. 

2. Hasil analisis diperoleh nilai koefisien regresi variabel keterampilan guru 

bertanya adalah positif dengan persamaan regresi Ŷ= 108,534 + 0,873x 

sedangkan rasa ingin tahu siswa nilainya adalah 108,534. Koefisien 

regresi variabel keterampilan guru bertanya bertanda positif sebesar 

0,3873 menunjukkan bahwa jika keterampilan guru bertanya mengalami 

kenaikan 1%, maka rasa ingin tahu siswa meningkat sebesar 0,873. 

3. Perhitungan koefisien determinasi diperoleh nilai R Square adalah 0,417. 

Hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh 

keterampilan guru bertanya terhadap rasa ingin tahu siswa sebesar 41,7%, 

sedangkan sisanya sebesar 41,7% dipengaruhi atau dijelaskan oleh 

variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. 
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B. Saran 

Menurut penulis untuk lebih menumbuhkan dan meningkatkan 

keterampilan bertanya guru dan karakter rasa ingin tahu siswa dalam 

pembelajaran ekonomi, maka penulis memberikan saran kepada: 

1. Pengajaran dengan menggunakan keterampilan bertanya guru merupakan 

salah satu pembelajaran yang dapat diterapkan oleh guru Ekonomi dan guru 

lainnya karena dengan keterampilan pembelajaran ini akan dapat 

menumbhkan karakter rasa ingin tahu siswa dalam proses pembelajaran, 

siswa dapat mengembangkan keberanian dan keterampilan dalam 

memberikan dan menjawab pertanyaan dalam pembelajaran.  

2. Guru dalam menerapkan keterampilan bertanya guru sebaiknya membuat 

perencanaan yang lebih matang, sehingga pada saat proses pembelajaran 

dapat terlaksana secara sistematis sesuai dengan rencana dan pemanfaatan 

waktu yang efektif.  

3. Disarankan kepada peneliti selanjutnya, untuk dapat meneliti faktor-faktor 

lain yang menumbhkan karakter rasa ingin tahu siswa yang tidak di teliti 

penelitian penulis kali ini.  

Oleh karena itu, saran dan kritikan konstruktif demi kesempurnaan 

skripsi ini sangat penulis harapkan. Mudah-mudahan tulisan ini dapat 

bermanfaat baik bagi penulis maupun bagi yang membacanya. Akhirnya 

yang benar itu datangnya dari Allah SWT dan yang salah atau khilaf itu 

datangnya dari penulis sendiri kepada Allah SWT kita kembalikan 

segalanya. Aamiin.  

 


