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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka

permasalahan yang ada pada rumusan masalah telah terjawab  penelitian ini

dapat membuktikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan literasi

keuangan terhadap perilaku konsumen siswa pada materi perilaku konsumen

mata pelajaran ekonomi kelas X akuntansi di Sekolah menengah kejuruan

muhammadiyah 02 Pekanbaru.

Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis data yang penulis lakukan,

maka data yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Literasi keuangan yang dimiliki oleh siswa tergolong baik, hal ini dapat

diketahui setelah penulis menghitung hingga mempresentasekan hasil

instrumen angket tentang literasi keuangan yang disebarkan kepada

siswa yaitu sebesar 62%

2. Perilaku konsumen siswa tergolong baik, hal ini dapat diketahui setelah

penulis menghitung hingga mempresentasekan hasil instrumen angket

tentang perilaku konsumen yang disebarkan kepada siswa yaitu sebesar

66,9%

Berdasarkan  perhitungan  dari hasil SPSS, menjelaskan besarnya

presentase multiple R dan koefisien determinasi (R2) antara variabel X

terhadap variabel Y. Besarnya multiple R yaitu 66,3% (0,663 x 100%).

Besar koefisien determinasi adalah 439 yang berarti bahwa variabel bebas
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(literasi keuangan) memiliki pengaruh terhadap perubahan variabel terikat

(perilaku konsumen siswa) sebesar 43,9% sedangkan 56,1% (100%-

43,9%) dipengaruhi oleh faktor-faktor selain literasi keuangan seperti

sosial budaya, psikologis, pribadi. Jadi terdapat pengaruh literasi keuangan

terhadap perilaku konsumen siswa pada materi perilaku konsumen mata

pelajaran ekonomi kelas X akuntansi di Sekolah menengah kejuruan

muhammadiyah 02 Pekanbaru sebesar 43,9%.

B. Saran

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan saran sehubungan

dengan penelitin yang penulis lakukan, yaitu :

1. Literasi keuangan sangatlah penting bagi seorang siswa terutama siswa

yang akan menginjak usia dewasa, sebab pada usia ini tingkat konsumsi

dalam perilaku konsumen siswa juga akan meningkat maka dari itu

diharapkan kepada pihak sekolah agar lebih menggencarkan lagi

pemahaman siswa tentang literasi keuangan ini dengan cara

menyelenggarakan seminar tentang literasi keuangan kepada guru yang

nantinya guru akan melanjutkan kepada siswa.

2. Literasi keuangan dimasukkan ke dalam kurikulum supaya tidak adalagi

siswa yang tidak faham cara mengelola keuangannya sendiri.


