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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penyajian dan analisis data pada bab IV di atas, maka

dapat disimpulkan bahwa:

1. Kepercayaan diri memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar

siswa pada mata pelajaran Ekonomi kelas X Madrasah Aliyah Diniyah Puteri

Pekanbaru. Hal ini dibuktikan dengan hasil analisis data bahwa:

a) r0 (observasi) = 0.567 bila dibandingkan rt (tabel) pada taraf signifikan 5%

(0.567 >0.413). Ini berarti Ha diterima dan H0 ditolak.

b) r0 (observasi) = 0.567 bila dibandingkan rt (tabel) pada taraf signifikan 1%

(0.567 >0.526). Ini berarti Ha diterima dan H0 ditolak.

2. Besarnya kontribusi kepercayaan diri memiliki pengaruh yang signifikan

terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran Ekonomi kelas X Madrasah

Aliyah Diniyah Puteri Pekanbaru adalah 0.321. hal ini dibuktikan bahwa

koefisien determinasi (R Square) sebesar 0.321 X 100% = 32.1% dan

selebihnya ditentukan oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh peneliti.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran-saran

untuk dapat dipertimbangkan kepada yang bersangkutan. Adapun saran-saran

tersebut adalah:
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1. Siswa hendaknya lebih memahami lagi arti pentingnya rasa percaya diri dalam

belajar agar hasil yang diperoleh maksimal.

2. Selain itu guru juga harus dapat mengelola waktu dengan baik, sehingga ada

waktu untuk bertanya bagi siswa yang kurang memahami tentang materi yang

dijelaskan dan kesempatan siswa untuk bertanya terhadap pelajaran yang tidak

dipahami dapat terlaksana dengan baik, dengan cara itu dapat menumbuhkan

rasa percaya diri mereka.

3. Dengan diterimanya hipotesis yang menyatakan bahwa kepercayaan diri siswa

berpengaruh terhadap hasil belajar maka diharapkan sekolah lebih

mengembangkan kedekatan guru Bimbingan Konseling agar siswa merasa

lebih yakin dengan dirinya di sekolah maupun di luar sekolah

4. Disarankan kepada guru agar melakukan program remedial dan meningkatkan

intensitas penggunaan strategi pembelajaran yang lebih variatif sehingga nilai

KKM siswa dapat meningkat di atas yang telah ditetapkan bagi siswa.


