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BAB V 

KESIMPULAN, IMPILKASI DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh kreativitas belajar dan 

pemanfaatan fasilitas belajar terhadap hasil belajar ekonomi siswa di Madrasah 

Aliyah Negeri 3 Jakarta dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh kreativitas belajar terhadap hasil belajar ekonomi siswa di 

Madrasah Aliyah Negeri 3 Jakarta.  

2. Terdapat pengaruh pemanfaatan fasilitas belajar terhadap hasil belajar 

ekonomi siswa di Madrasah Aliyah Negeri 3 Jakarta.  

3. Kreativitas belajar dan pemanfaatan fasilitas belajar secara bersama – sama 

berpengaruh terhadap hasil belajar ekonomi siswa di Madrasah Aliyah Negeri 

3 Jakarta.  

 

B. Implikasi 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, beberapa implikasi yang 

dianggap relevan pada penelitian ini dikemukakan sebagai berikut: 

1. Hasil belajar ekonomi pada penelitian masih tergolong rendah. Hal tersebut 

dapat ditingkatkan melalui kreativitas belajar dengan cara menunjukkan 

kelancaran dalam penyampaian gagasan siswa. Semakin siswa dapat 

menyampaikan gagasan dengan lancar maka semakin baik hasil belajar yang 
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didapatkan. Kelancaran menyampaikan gagasan dapat membantu dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

2. Hasil belajar yang rendah disebabkan oleh kurangnya pemanfaatan fasilitas 

belajar. Semakin siswa menggunakan fasilitas belajar berdasarkan fungsi 

tempat belajar dan menggunakan buku pokok serta buku penunjang seefisien 

mungkin maka hasil belajar yang didapat akan semakin baik. Dengan 

demikian pemanfaatan fasilitas belajar sesuai efektivitas fungsi pada tempat 

belajar dan menggunakan buku pokok serta buku penunjang dengan efisien 

akan membantu siswa dalam meningkatkan hasil belajar ekonomi.  

 

C. Saran 

Berdasarkan implikasi yang telah disampaikan, maka peneliti memberikan 

saran sebagai berikut: 

1. Hasil belajar ekonomi siswa di Madrasah Aliyah Negeri 3 Jakarta masih 

tergolong rendah karena masih banyak siswa yang mendapat nilai dibawah 

KKM. Sebaiknya dalam proses pembelajaran di awasi dalam menggunakan 

fasilitas belajarnya. Sehingga siswa akan tetap fokus pada pelajaran dan 

sejalan pemikirannya saat materi diberikan. Hal tersebut juga akan 

mendorong siswa dalam mengemukakan pendapatnya karena siswa 

menguasai materi yang sedang berlangsung. Hasil belajar ekonomi rendah 

berupa materi lembaga jasa keuangan, bank sentral dan badan usaha. Dengan 

demikian ketiga materi tersebut disarankan untuk lebih diperdalam sehingga 
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pemahaman siswa akan materi tersebut dapat sesuai dengan tujuan 

pembelajaran. 

2. Kreativitas belajar siswa di Madrasah Aliyah Negeri 3 Jakarta sudah cukup 

baik namun tetap harus ditingkatkan. Kurangnya kelancaran dalam 

penyampaian gagasan akan berpengaruh pada hasil belajarnya. Hal tersebut 

karena hasil belajar tidak hanya pada tulisan melaikan lisan menjadi hasil 

belajar siswa yang akan dinilai oleh guru. Sehingga siswa harus terus berlatih 

dalam menyampaikan gagasan. Percaya diri dan yakin juga akan membantu 

siswa dalam memumdahkan dalam menyampaikan gagasan sehingga siswa 

akan lancar saat mengemukakan gagasannya. 

3. Pemanfaatan fasilitas belajar siswa di Madrasah Aliyah Negeri 3 Jakarta 

sudah cukup baik dan harus tetap konsisten. Hal tersebut dikarenakan bahwa 

pemanfaatan sesuai fungsi fasilitas belajar akan sangat baik saat pembelajaran 

berlangsung. Dampak dari pemanfaatan fasilitas belajar adalah hasil belajar 

yang baik. Walaupun sudah sesuai fungsinya siswa juga harus 

memperhatikan keefisienan penggunaan fasilitas belajar sehingga akan 

membantu dalam pemanfaatan fasilitas belajar yang lebih baik. 

 


