
BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh peneliti pada penelitian tentang 

hubungan antara fasilitas belajar di rumah dan sikap terhadap hasil belajar 

matematika dapat disimpulkan seperti berikut ini: 

1. Ada hubungan positif yang signifikan antara fasilitas belajar di rumah terhadap 

hasil belajar matematika. Hal ini ditunjukkan dengan koefisien korelasinya 

sebesar (rx1y) = 0,26.  Dengan faktor fasilitas belajar di rumah (X1) menyumbang 

atas hasil belajar matematika (Y) sebesar 19% dan sisanya dipengaruhi oleh 

faktor lain. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tersedia dan dimanfaatkannya 

fasilitas belajar di rumah maka semakin  baik juga hasil belajar matematika yang 

dicapai. 

2. Ada hubungan positif yang signifikan antara sikap siswa terhadap hasil belajar 

matematika peserta didik. Hal ini ditunjukkan dengan koefisien korelasinya 

sebesar (rx2y) = 0,23.  Dengan  faktor sikap siswa (X2) menyumbang atas hasil 

belajar matematika (Y) sebesar 12% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. 

Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik sikap siswa dalam belajar maka 

semakin  tinggi juga hasil belajar matematika yang dicapai. 

3. Ada   hubungan   positif   yang  signifikan  antara fasilitas  belajar  di  rumah  dan 

sikap terhadap hasil belajar matematika. Hal ini ditunjukkan dengan  koefesien  

korelasinya  sebesar  (rx1x2y) = 0,31. Dengan faktor fasilitas belajar di rumah (X1) 

dan sikap siswa (X2)  secara bersama-sama menyumbang atas hasil belajar 



matematika (Y)  sebesar 29% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin tersedianya dan dimanfaatkannya fasilitas belajar 

serta didukung dengan sikap siswa yang baik maka semakin baik juga hasil 

belajar matematika yang dicapai. 

 

B. IMPLIKASI 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di Mts 

Muslimat NU Palangka Raya telah terlihat bahwa ada faktor-faktor yang 

berdampak terhadap hasil belajar matematika siswa antara lain adalah fasilitas 

belajar di rumah dan sikap siswa. Jika fasilitas belajar di rumah tersedia dan 

dimanfaatkan dengan baik maka hasil belajar matematika siswa tersebut akan baik 

pula. Kemudian didorong dengan sikap siswa yang baik dalam belajar matematika 

tentu hasil belajar akan semakin baik, sehingga dengan tersedia dan 

dimanfaatkannya fasilitas belajar di rumah dan sikap siswa yang baik maka hasil 

belajar yang diperoleh siswa akan lebih maksimal. 

 

C. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian, maka disampaikan beberapa saran sebagai 

berikut: 

1. Bagi siswa, agar dapat memanfaatkan fasilitas belajar di rumah dengan baik dan 

meningkatkan lagi sikap positif terhadap pembelajaran matematika karena hal 

tersebut dapat meningkatkan hasil belajar. 



2. Bagi guru, agar dapat menumbuhkan sikap positif siswa terhadap pelajaran 

matematika terutama bagi siswa yang menunjukkan sikap negatif dengan cara 

memberi penjelasan kepada siswa bahwa pelajaran matematika bukan pelajaran 

yang sulit dan jika lebih giat belajar maka pelajaran akan terasa lebih mudah 

3. Bagi peneliti selanjutnya, agar mengembangkan lagi faktor-faktor lain di luar 

kedua variabel bebas dalam penelitian ini, baik itu faktor internal maupun faktor 

eksternal yang berpengaruh terhadap hasil belajar matematika, dan yang dapat 

membuat hasil belajar matematika lebih meningkat. 

 

 


