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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan  hasil  analisis  data  penelitian,  kesimpulan  penelitian  

ini adalah: 

5.1.1. Ada hubungan positif dan signifikan  antara lingkungan  belajar 

dengan prestasi belajar Biologi siswa kelas X SMK Negeri 5 Kendari 

tahun  ajaran  2019/2020.  Hal  ini  ditunjukkan  dengan  nilai  Rx1y 

= 0,477 > Rtabel = 0,316. 

5.1.2. Ada hubungan positif dan signifikan antara minat belajar dengan 

prestasi belajar Biologi siswa kelas X SMK Negeri 5 Kendari tahun  

ajaran  2019/2020. Hal ini ditunjukkan dengan nilai Rx2y = 0,650 

>  Rtabel = 0,316. 

5.1.3. Tidak terdapat hubungan positif dan signifikan antara lingkungan 

belajar dengan minat belajar Biologi siswa kelas X SMK Negeri 5 

Kendari tahun  ajaran  2019/2020. Hal ini ditunjukan dengan nilai 

Rx1x2 = 0,104 < Rtabel = 0,316 

5.1.4. Ada hubungan positif dan signifikan antara lingkungan belajar dan 

minat belajar  secara  bersama-sama  dengan  prestasi  belajar  

Biologi siswa kelas X SMK Negeri 5 Kendari tahun  ajaran  

2019/2020. Hal ini ditunjukkan dengan nilai Ry(x1,x2) = 0,768 > 

Rtabel = 0,316 dan nilai Fhitung = 25,90 > Ftabel = 3,25. 
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5.2 Saran 

 
Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan penelitian ini, 

beberapa saran yang diberikan adalah sebagai berikut: 

5.2.1. Bagi Siswa 

 Siswa dengan lingkungan belajar kurang kondusif, baik di sekolah 

maupun di rumah disarankan untuk berusaha memilih suasana dan kondisi 

yang mendukung untuk belajar. Apabila lingkungan di rumah tidak  

memungkinkan  untuk  belajar  dengan  nyaman,  siswa  dapat memilih 

waktu untuk belajar ketika dini hari. Siswa  dengan  minat  belajar  yang  

kurang  tinggi  disarankan  untuk berupaya menumbuhkan rasa suka, 

tertarik, dan memberikan perhatian yang besar dalam belajar. Siswa dengan 

prestasi belajar yang kurang maksimal disarankan agar lebih giat belajar 

dan lebih aktif mencari referensi terkait materi yang sedang dipelajari. 

5.2.2. Bagi Guru 

  Guru disarankan untuk berupaya menciptakan lingkungan belajar 

yang kondusif di dalam kelas selama proses pembelajaran  berlangsung. 

Guru dapat memberikan punishment berupa tugas khusus bagi siswa yang 

membuat suasana kelas menjadi gaduh. Guru disarankan agar 

menyampaikan materi Biologi dengan lebih menarik dan 

menyenangkan agar siswa mempunyai minat yang lebih tinggi untuk 

belajar Biologi. Guru dapat menerapkan metode pembelajaran yang 

variatif dalam proses belajar mengajar. 
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5.2.3. Bagi Orang Tua 

Orang tua siswa disarankan untuk berupaya menciptakan suasana 

nyaman dan kondusif di rumah, sehingga siswa dapat belajar dengan 

tenang. Beberapa upaya yang dapat dilakukan orang tua untuk menciptakan 

lingkungan belajar yang kondusif di rumah adalah dengan tidak 

menyalakan televisi ketika jam belajar, mendampingi anak ketika belajar, 

dan lain sebagainya. 

5.2.4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian  ini  memberikan  informasi  bahwa  ada hubungan  

antara lingkungan belajar dan minat belajar dengan prestasi belajar Biologi 

kelas X SMK Negeri 5 Kendari. Terdapat banyak faktor yang berhubungan 

dengan pencapaian prestasi belajar selain lingkungan belajar dan minat 

belajar. Oleh  karena itu,disarankan  bagi peneliti selanjutnya untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut tentang faktor-faktor lain yang 

mempengaruhi prestasi belajar Biologi selain lingkungan belajar dan minat 

belajar. 

 


