
BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penyajian data dan analsis data dapat disimpulkan hasil

peneltian sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kreatifitas belajar secara

statistic memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen

hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi. Hasil ini diperoleh dari

perhitungan yang penunjukkan bahwa thitung lebih besar dari ttabel, atau

2.493 > 2.000 dan sig = 0.015 < 5%, jadi Ho ditolak dan Ha diterima. Ini

berarti variabel kreatifitas belajar secara statistik mempengaruhi secara

signifikan terhadap variabel dependen hasil belajar, jika cara belajar

dikontrol. Besarnya pengaruh variabel kreatifitas terhadap hasil belajar

adalah sebesar 13.1%, hasil berdasarkan nilai R Square = 0,131 yang

berarti variabel bebas kreatifitas mempengaruhi variabel dependen hasil

belajar sebesar 13.1% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang

tidak masuk dalam penelitian ini.

2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel cara belajar siswa secara

statistik memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen hasil

belajar siswa. Hasil ini diperoleh dari perhitungan yang diperoleh nilai

thitung lebih besar dari ttabel atau 3.591 > 2.000 dan sig = 0.001 < 5%, jadi Ha

diterima dan Ho ditolak, maka hasil yang ditemukan bahwa cara belajar

memiliki pengaruh dengan hasil belajar, jika kreatifitas belajar dikontrol.
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Besarnya pengaruh variabel cara belajar mempengaruhi hasil belajar siswa

adalah sebesar 19%, hasil ini diperoleh dari nilai R Square = 0,190, ini

berarti variabel bebas cara belajar mempengaruhi variabel dependen hasil

belajar sebesar 19% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak

masuk dalam penelitian ini

3. Secara simultan terdapat pengaruh antara kreatifitas dan cara belajar

dengan hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi. Hasil berdasarkan

nilai tabel anova yaitu F = 13.828 > 8.96 (nilai F tabel F(0,05;1;78) = 8.96) dan

sig = 0,000 < 5 %. Besarnya pengaruh kedua variabel ini sebesar 24.5%

dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk dalam

penelitian ini.

B. Saran

Saran yang dapat diajukan berdasarkan simpulan di atas adalah sebagai

berikut:

1. Diharapkan kepada guru bidang studi ekonomi agar selalu mendorong

siswa untuk kreatif dalam belajar dan bisa menciptakan cara belajar yang

menarik perhatian siswanya karena kebanyakan siswa merasa belajar

ekonomi membosankan dan tujuannya tidak jelas.

2. Diharapkan kepada guru bidang studi mata pelajaran ekonomi agar tidak

membebankan siswa dalam kegiatan belajar dan mengarahkannya untuk

selalu berpikir yang kreatif dan memiliki cara belajar yang baik.
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3. Disaranakan jika ingin menindak lanjuti penelitian ini diharapkan agar

meneliti variabel penelitian ini untuk mata pelajaran lainnya, seperti pada

pelajaran matematika, agama, dan lain sebagainya.


