
BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian setelah penulis sajikan, data yang di peroleh melalui

angket dan dokumentasi, kemudian dianalisis, maka terjawab permasalahan

yang penulis rumuskan pada bab terdahulu diatas. Besarnya koefisien interaksi

teman sebaya Terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran Ekonomi di

SMAN 2 Kampar Timur adalah ro (observasi) 0.706 Dari hasil analisis

tersebut dapat diketahui : df = 30, rt (tabel) pada taraf signifikan 5% = 0, 349,

rt (tabel) pada taraf signifikan 1% = 0,449.

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan “Terdapat pengaruh,

antara interaksi teman sebaya Terhadap prestasi belajar siswa pada mata

pelajaran Ekonomi di SMAN 2 Kampar Timur. Besar kontribusi interaksi

teman sebaya terhadap prestasi belajar siswa sebesar 0.498 atau 49.8%,

selebihnya ditentukan oleh faktor lain. Walaupun interaksi teman sebaya

mempengaruhi prestasi belajar siswa, namun masih ada kelemahan dalam

interaksi teman sebaya salah satu kelemahannya adalah, memiliki teman

sebaya yang kurang baik dalam berperilaku.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka penulis ingin

memberikan saran-saran untuk dapat dipertimbangkan kepada yang

bersangkutan. Saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Guru mata pelajaran Ekonomi disarankan untuk mengawasi siswa atau
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mengontrol siswa dalam rutinitas belajar.

2. Kepada siswa agar lebih baik dalam bersikap dan mampu mengamalkan

nilai-nilai yang diberikan guru dan sekolah seperti perhatian terhadap

pelajaran, berdisiplin dalam belajar, motivasi belajar, menghargai guru

dan teman sekelas, kebiasaan belajar yang baik, dan lain-lain

3. Penelitian ini hanya sebagaian kecil dari faktor-faktor yang

mempengaruhi prestasi belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi dan

masih banyak terdapat kekurangan. Diharapkan kepada peneliti

berikutnya untuk meneliti variabel-variabel terkait lainnya yang belum

masuk dalam penelitian ini

Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini tidak terlepas dari

kelemahan dan kesalahan, untuk kesempurnaan skripsi ini diharapkan saran

dan kritik dari pembaca yang sifatnya membangun. Penulis berharap semoga

skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi penulis, akhirnya

penulis mengucapkan semoga Allah SWT memberi maghfiroh kepada kita

semua dan senantiasa membalas perbuatan kita yang selalu berusaha dengan

ikhlas. Amiin.


