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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

1. Berdasarkan tabel rekapitulasi tanggapan responden tentang layanan 

penguasaan konten dalam katagori sering dengan total skor yang 

dihasilkan sebesar 1.940, menunjukkan bahwa sebanyak 159 tanggapan 

dengan persentase 32,1% menyatakan selalu, responden yang menyatakan 

sering sebanyak 198 tanggapan dengan persentase 40%, responden yang 

menyatakan kadang-kadang sebanyak 93 tanggapan dengan persentase 

18,8%, dan responden yang menyatakan jarang sebanyak 29 tanggapan 

dengan persentase 5,8%, dan responden yang menjawab tidak pernah 

berjumlah 16 tanggapan dengan persentase 3,2%.  

2. Berdasarkan tabel rekapitulasi tanggapan responden tentang kebiasaan 

belajar siswa pada Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Pekanbaru dalam 

katagori sering dengan total skor yang dihasilkan sebesar 1.970 dimana 

sebanyak 166 tanggapan dengan persentase 33,5% menyatakan selalu, 

responden yang menyatakan sering sebanyak 189 tanggapan dengan 

persentase 38,2%, responden yang menyatakan kadang-kadang sebanyak 

111 tanggapan dengan persentase 22,4%, dan responden yang menyatakan 

jarang sebanyak 22 tanggapan dengan persentase 4,4%, dan responden 

yang menjawab tidak pernah berjumlah 7 tanggapan dengan persentase 

1,4%. 

3. Nilai person correlation sebesar 0,859 atau 85,9% menjelaskan terdapat 

hubungan antara layanan penguasaan konten terhadap kebiasaan belajar 
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siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Pekanbaru sebesar 85,9%. 

Dengan nilai kosfisien determinasi yang dihasilkan sebesar 0,738 atau 

73,8% mengggambarkan adanya pengaruh yang kuat antara layanan 

penguasaan konten terhadap kebiasaan belajar siswa di sekolah Menengah 

Atas Negeri 12 Pekanbaru. 

 

B. Saran 

1. Kepada kepala Sekolah Menengah Pertama Atas 12 Pekanbaru kiranya 

meningkatka kebiasaan belajar siswa untuk dapat meningkatkan hasil 

belajar yang ingin dicapai siswa dengan meningkatkan peran guru. 

2. Kepada para guru sebaiknya peran guru harus lebih optimal didalam 

meningkatkan kebiasaan belajar untuk dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa. 

3. Untuk peneliti selanjutnya hendaklah lebih mengembangkan lagi faktor-

faktor yang dapat mempengaruhi kebiasaan belajar seorang siswa dengan 

menambah jumlah variabel lainnya serta dengan menggunakan analisis 

data yang berbeda sehingga menghasilkan penelitian yang lebih baik lagi 

kedepannya. 

 


