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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian tentang Hubungan Antara Minat Belajar 

dengan Prestasi Belajar Matematika Siswa Kelas VIII-A SMPN 1 

Pasongsongan Tahun Pelajaran 2013/2014, dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Diketahui klasifikasi minat siswa SMPN 1 Pasongsongan kelas VIII-A, 

siswa yang memiliki minat belajar rendah tidak ada. Siswa yang 

memiliki minat belajar sedang lebih rendah dari siswa yang memiliki 

minat belajar tinggi, dan siswa yang memiliki minat belajar tinggi 

mendominasi atau lebih banyak dari siswa yang memiliki minat belajar 

rendah dan sedang. 

2. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan maka ditemukan nilai 

koefisien korelasi lebih besar dari nilai r tabel, maka H1 diterima, 

demikian juga dengan nilai signifikansi lebih kecil maka H1 juga 

diterima. Sehingga dapat dinyatakan bahwa terdapat hubungan yang 

signifikan antara minat belajar dengan prestasi belajar matematika. 

Hasil penelitian ini menerima H1 dan menolak H0. 

 

B. Saran-saran 

Sehubungan dengan hasil penelitian yang telah didapatkan pada hasil 

kesimpulan, peneliti  menyarankan sebagai berikut: 

1. Bagi Siswa 

Sebagai upaya untuk meningkatkan minat dan prestasi belajar siswa 

khususnya dalam proses pembelajaran matematika. 
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2. Bagi Sekolah 

Sebagai bahan informasi dalam usaha sekolah untuk meningkatkan 

kerja sama sekolah dengan orang tua siswa guna menciptakan 

suasana yang dapat mendukung minat belajar. 

3. Bagi Konselor 

Diharapkan lebih meningkatkan perannya dalam memotivasi siswa 

SMPN 1 Pasongsongan yang memiliki nilai matematika rendah dengan 

cara lebih memberikan perhatian khusus terhadap siswa agar siswa 

dapat meningkatkan prestasi belajarnya. 

4. Bagi Orang Tua 

Diharapkan untuk lebih meningkatkan perhatian dan bimbingan 

terhadap anak-anaknya, agar dapat membantu anak lebih menigkatkan 

prestasi belajarnya . 

5. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap dunia 

pendidikan melalui penelitian dengan mendesain penelitiannya sebaik 

mungkin serta mudah dipahami sehingga peneliti selanjutnya tertarik 

dan mengembangkan hasil-hasil penelitian yang sudah ada. Hasil 

penelitian ini juga diharapkan bermanfaat sebagai bahan informasi dan 

pustaka dalam melakukan penelitian lanjutan terutama yang berkaitan 

dengan Hubungan Antara Minat belajar dengan Prestasi Belajar 

Matematika.  

 
 
 


