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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data mengenai Hubungan Penyesuaian Diri Remaja

Dengan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Ekonomi Di Sekolah

Menengah Atas Negeri 12 Pekanbaru yang diolah melalui jawaban angket

maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Gambaran data penyesuaian diri remaja dalam penelian diketahui dari hasil

analisis data bahwa penyesuaian diri remaja tergolong baik dengan

persentase sebesar 69,71%. Gambaran data hasil belajar siswa dalam

penilaian diketahui dari hasil analisis data bahwa hasil belajar siswa

tergolong cukup dengan rata-rata nilai sebesar 75,6.

2. Dari hasil perhitungan data maka dapat disimpulkan bahwa korelasi antara

penyesuaian diri remaja dengan hasil belajar siswa yaitu sebesar 0,588 yang

mana terletak antara 0,40-0,70 yang berarti korelasinya sedang. Hasil akhir

analisis data dari penyajian data menunjukkan bahwa 0.195 < 0,588>0,254

berarti Ha diterima Ho ditolak, artinya terdapat hubungan antara penyesuaian

diri remaja dengan hasil belajar siswa. Dengan demikian hipotesis yang

diajukan dalam penelitian ini yang berbunyi “ Ada hubungan yang

signifikan antara penyesuaian diri remaja dengan hasil belajar siswa di

Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Pekanbaru” dapat diterima.
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B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis ingin memberikan saran-saran

sebagai berikut:

1. Disarankan kepada siswa agar lebih meningkatkan dalam memahami

maeteri pelajaran ekonomi, sehingga dapat meningkatkan hasil belajarnya.

Maka hasil belajar yang diperoleh pun dapat mencapai di atas kriteria

ketuntasan minimal (KKM) yang telah ditetapkan dan prestasi pun dapat

meningkat.

2. Diharapkan kepada siswa agar lebih meningkatkan kemampuan yang

dimiliki dengan harapan bisa menjawab soal ekonomi, supaya dapat

meningkatkan hasil belajar yang maksimal.

3. Disarankan kepada siswa agar lebih meningkatkan dalam menjawab

pertanyaan dari guru walaupun jawaban yang diberikan belum tentu benar

atau salah, supaya dapat meningkatkan hasil belajar dalam menjawab

pertanyaan.

Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini tidak terlepas dari

kelemahan dan kesalahan, untuk itu demi kesempurnaan skripsi ini diharapkan

kritik dan sarannya yang bersifat membangun. Penulis berharap semoga skripsi

ini bermanfaat bagi kita semua. Amin Ya Rabbal Alamin.


