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ABSTRAK 

PRESTASI BELAJAR MATA PELAJARAN EKONOMI DITINJAU DARI 

PEMANFAATAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH DAN PEMANFAATAN 

INTERNET DALAM PROSES PEMBELAJARAN PADA SISWA KELAS 

XI IPS SMA NEGERI  2 SUKOHARJO TAHUN AJARAN 2011/2012 

 

Oleh 

Grahita Dhamayanti*, Suyatmini**, Djumali** 

*Mahasiswa 

**Dosen Pendidikan Akuntansi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 

Universitas Muhammadiyah Surakarta 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 1) Mengetahui pengaruh pemanfaatan 

perpustakaan sekolah terhadap prestasi belajar mata pelajaran ekonomi 2) 

Mengetahui pengaruh pemanfaatan internet dalam proses pembelajaran terhadap 

prestasi belajar mata pelajaran ekonomi 3) Mengetahui pengaruh pemanfaatan 

perpustakaan sekolah dan pemanfaatan internet dalam proses pembelajaran 

terhadap prestasi belajar mata pelajaran ekonomi. Penelitian ini termasuk jenis 

penelitian deskriptif kuantitatif dengan penarikan kesimpulan melalui analisis 

statistik. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI IPS SMA 

Negeri 2 Sukoharjo tahun ajaran 2011/2012. Sampel diambil sebanyak 110 siswa, 

data yang diperlukan diperoleh melalui angket dan dokumentasi. Angket 

sebelumnya diujicobakan dan diuji validitas serta diuji reliabilitas. Teknik analisis 

data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, uji F, uji t, uji R
2
, dan 

sumbangan relatif dan efektif. 

Hasil analisis regresi memperoleh persamaan garis regresi: Y = 42,112+ 

0,584X1 + 0,362X2.. Kesimpulan yang diambil adalah: 1) Pemanfaatan 

perpustakaan sekolah berpengaruh positif terhadap prestasi belajar mata pelajaran 

ekonomi, dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis regresi linier ganda (uji t) 

diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 7,016 > 1,982 dan nilai signifikansi < 0,05, 

yaitu 0,000 dengan sumbangan efektif sebesar 31,734%; 2) Pemanfaatan internet 

dalam proses pembelajaran berpengaruh positif terhadap prestasi belajar mata 

pelajaran ekonomi, dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis regresi linier 

ganda (uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 2,822 > 1,982 dan nilai 

signifikansi < 0,05, yaitu 0,006, dengan sumbangan efektif sebesar 6,966%; 3) 

Pemanfaatan perpustakaan sekolah dan pemanfaatan internet dalam proses 

pembelajaran berpengaruh positif terhadap prestasi belajar mata pelajaran 

ekonomi pada siswa kelas XI IPS SMA Negeri 2 Sukoharjo tahun ajaran 

2011/2012, dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis variansi regresi linier 

ganda (uji F) diketahui bahwa Fhitung > Ftabel, yaitu 33,709 > 3,081 dan nilai 

signifikansi < 0,05, yaitu 0,000; 4) Hasil uji koefisien determinasi (R
2
) sebesar 

0,387 menunjukkan bahwa besarnya pengaruh pemanfaatan perpustakaan sekolah 

dan pemanfaatan internet dalam proses pembelajaran terhadap prestasi belajar 

mata pelajaran ekonomi pada siswa kelas XI IPS SMA Negeri 2 Sukoharjo tahun 

ajaran 2011/2012, adalah sebesar 38,7% sedangkan sisanya sebesar 61,3% 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. 

Kata Kunci: Pemanfaatan Perpustakaan Sekolah, Pemanfaatan Internet dalam 

Proses Pembelajaran dan Prestasi Belajar Ekonomi 
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PRESTASI BELAJAR MATA PELAJARAN EKONOMI DITINJAU DARI 

PEMANFAATAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH DAN PEMANFAATAN 

INTERNET DALAM PROSES PEMBELAJARAN 

PADA SISWA KELAS XI IPS SMA NEGERI  2 SUKOHARJO 

TAHUN AJARAN 2011/2012 

 

A. PENDAHULUAN 

 Terkait dengan dunia pendidikan, untuk menciptakan manusia 

yang berkualitas dan berprestasi tinggi maka siswa harus memiliki strategi dan 

prestasi belajar yang baik. Prestasi belajar merupakan tolak ukur maksimal 

yang telah dicapai siswa setelah melakukan kegiatan belajar selama kurun 

waktu yang telah ditentukan.  Untuk mengetahui prestasi belajar sisiwa, guru 

perlu mengadakan evaluasi hasil belajar. Melalui pelaksanaan evaluasi hasil 

belajar tersebut, maka dapat dilihat prestasi belajar siswa yang dicapai selama 

mengikuti proses belajar mengajar. 

Dalam kegiatan belajar siswa dituntut untuk memiliki sikap mandiri, 

artinya siswa perlu memiliki kesadaran, kemauan dan motivasi dari dalam diri 

siswa. Adanya sikap mandiri dalam diri siswa maka tujuan belajar akan 

berhasil dicapai dengan maksimal. Kemandirian dalam diri siswa diharapkan 

dapat memanfaatkan waktu disekolah maupun dirumah, buku-buku pegangan 

yang ditetapkan oleh guru, pemanfaatan perpustakaan sekolah dan 

pemanfaatan internet sebagai sumber belajar. Peran perpustakaan dalam 

pendidikan amatlah penting, yaitu untuk membantu terselenggaranya 

pendidikan dengan baik. Dengan demikian sasaran dan tujuan operasional dari 

perpustakaan sekolah yaitu untuk memperkaya, mendukung, memberikan 

kekuatan dan mengupayakan penerapan program pendidikan yang memenuhi 

setiap kebutuhan siswa, disamping itu mendorong  dan memungkinkan setiap 

siswa mengoptimalkan potensi mereka sebagai pelajar. Perpustakaan 

diharapkan dapat menyediakan buku-buku yang menunjang pelajaran dan 

buku-buku bacaan yang bersifat umum, agar siswa dapat mencari berbagai 

macam informasi dengan mengunjungi perpustakaan sekolah.  

Perpustakaan mempunyai fungsi sebagai pelayanan yang diharapkan 

mampu menyediakan bahan pustaka atau referensi yang memadai sesuai 
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dengan tuntutan dan perkembangan ilmu pengatahuan dan teknologi, serta 

kebutuhan pemakai perpustakaan. Perpustakaan sebagai wadah dan gudang 

ilmu pengetahuan, agar selayaknya dimanfaatakan secara efektif dan efisien. 

Maka perpustakaan diharapkan dapat menyediakan buku-buku yang 

menunjang pelajaran sekolah maupun buku-buku bacaan yang bersifat umum, 

agar siswa dapat mencari berbagai macam informasi dengan mengunjungi 

perpustakaan sekolah. 

Dalam dunia pendidikan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi khususnya teknologi informasi sekarang ini telah memberikan 

dampak positif dalam semua aspek kehidupan manusia terutama aspek 

pendidikan. Terjadi perubahan dalam proses pembelajaran, yaitu pembelajaran 

yang biasanya dilakukan terbatas diruang kelas dengan jadwal yang telah 

ditentukan, sikarang dapat diakses dengan internet. Pembelajaran yang 

biasanya hanya memanfaatkan buku-buku teks bacaan sekarang berkembang 

dengan memanfaatkan komputer dan internet. Perkembangan dan kemajuan 

teknologi internet yang sangat pesat dan merambah keseluruh penjuru dunia 

telah dimanfaatkan oleh berbagai negara untuk berbagai kepentingan termasuk 

didalamnya untuk pendidikan atau pembelajaran. 

Penggunaan internet untuk pendidikan yang semakin meluas terutama 

di negara-negara maju dan berkembang, merupakan fakta yang menunjukkan 

bahwa dengan media internet memang dimungkinkan diselenggarakannya 

kegiatan belajar yang lebih efektif. Hal tersebut terjadi karena sifat dan 

karakteristik internet yang cukup memadai, sehingga diharapkan dapat 

digunakan sebagai media pembelajaran sebagaimana media lain yang telah 

dipergunakan sebelumnya. Oleh karena itu, internet diharapkan mampu 

memberikan informasi tentang materi pelajaran yang diperlukan sehingga 

dapat membantu siswa dalam menyelesaikan tugas-tugas pembelajaran, 

sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. 

Di SMA Negeri 2 Sukoharjo telah memanfaatakan perpustakaan 

sekolah dengan baik, siswa belajar mandiri dengan mengunjungi perpustakaan 

sekolah untuk mencari bahan-bahan pelajaran dan mengerjakan tugas-tugas 
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yang diberikan oleh guru, sehingga pemanfaatan perpustakaan sekolah 

diharapkan dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Selain itu, siswa juga 

telah memanfaatkan  internet dengan baik, di lengkapi dengan laboratorium 

komputer yang terhubung dengan jaringan internet, sehingga siswa dapat 

belajar bagai mana cara menggunakan internet dan memanfaatkan fasilitas 

internet dengan tepat. Internet  sangat bermanfaat dalam mendukung proses 

belajar siswa untuk mencari referensi dan bahan pelajaran yang dibutuhkan 

serta membantu siswa dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh 

guru, sehingga siswa aktif dan melatih siswa belajar mandiri dalam kegiatan 

pembelajaran. Dengan pemanfaatan internet dalam proses pembelajaran 

diharapkan dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian dengan judul “PRESTASI BELAJAR MATA 

PELAJARAN EKONOMI DITINJAU DARI PEMANFAATAN 

PERPUSTAKAAN SEKOLAH DAN PEMANFAATAN INTERNET 

DALAM PROSES PEMBELAJARAN PADA SISWA KELAS XI IPS SMA 

NEGERI  2 SUKOHARJO TAHUN AJARAN 2011/2012”. 

Tujuan dalam penelitian ini adalah Mengetahui pengaruh pemanfaatan 

perpustakaan sekolah dan pemanfaatan internet dalam proses pembelajaran 

terhadap prestasi belajar mata pelajaran ekonomi pada siswa kelas XI IPS 

SMA Negeri 2 Sukoharjo tahun ajaran 2011/2012. 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dalam dunia 

pendidikan bagi siswa, Mengembangkan minat membaca siswa dengan 

mengunjungi perpustakaan sekolah. Siswa dapat belajar mandiri dan aktif 

dengan mencari referensi buku di perpustakaan. Siswa dapat memperoleh 

sumber belajar yang dapat diakses dimana saja dan kapan saja melalui 

internet. Memberikan petunjuk kepada siswa dalam usaha untuk 

meningkatkan prestasi belajar. 

Bagi guru, Peningkatan pemanfaatan perpustakaan sekolah dan 

peningkatan minat membaca, sehingga guru dapat membangkitkan minat baca 

guna meningkatkan prestasi belajar siswa. Bagi sekolah Agar mengelola 
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perpustakaan sekolah lebih baik dan dapat menyediakan buku-buku pelajaran 

dan buku-buku bacaan yang lebih lengkap. Menyediakan layanan internet bagi 

siswa, agar dapat ditingkatkan lebih baik lagi. 

 

B. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitif, dimana data 

yang diperoleh dari sampel populasi penelitian kemudian dianalisis sesuai 

dengan metode statistik yang digunakan lalu diinterpretasikan. Penelitian ini 

dilakukan di SMA Negeri 2 Sukoharjo, subjek penelitian ini adalah siswa 

kelas XI IPS SMA Negeri 2 Sukoharjo tahun ajaran 2011/2012 yang 

berjumlah 159 siswa, diambil menggunakan teknik random random sampling, 

pengambilan sampel dimana semua individu dalam populasi baik secara 

sendiri-sendiri atau bersama-sama diberi kesempatan yang sama untuk dipilih 

sebagai anggota sampel. 

Teknik Pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dan 

angket. Angket merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara menggunakan pernyataan yang harus dijawab atau dikerjakan oleh orang 

yang menjadi subyek data. Angket diuji cobakan terlebih dahulu untuk 

mengetahui apabila terdapat kelemahan pada angket serta untuk mengetahui 

seberapa jauh alat pengukur yang telah disusun memenuhi syarat validitasnya 

(dapat dipercaya) dan data memenuhi reliabilitasnya (konsisten) untuk 

mendapatkan dan memperoleh data yang akurat maka dilakukan dan 

diperoleh melalui metode penelitian yang benar. Subyek uji coba angket 

adalah 20 orang siswa kelas XI IPS SMA Negeri 2 Sukoharjo tahun ajaran 

2011/2012 yang bukan anggota sampel, tetapi dalam populasi yang sama 

dengan subyek penelitian. 

Teknik penyajian data merupakan penyajian dalam bentuk statistik 

sehingga mudah dimengerti dan dipahami. Teknik analisis data terdiri dari uji 

prasyarat analisis yaitu uji normalitas dan linieritas, analisis regresi linier 

berganda, uji F, uji t dan sumbangan relatif dan efektif. 
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C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Pengujian Instrumen Penelitian 

Uji validitas yang dilakukan adalah validitas internal, yaitu 

konsistensi masing-masing item dengan item keseluruhan, yaitu dengan 

cara mengkorelasikan masing-masing item dengan item keseluruhan 

menggunakan korelasi product moment. Kriteria uji validitas adalah, item 

dikatakan valid jika harga rhitung > rtabel atau nilai signifikansi < 0,05 dan 

item dikatakan tidak valid jika harga rhitung < rtabel atau nilai signifikansi > 

0,05. Adapun hasil uji validitas angket pemanfaatan perpustakaan sekolah 

dinyatakan 12 item keseluruhan dinyatakan valid karena memiliki nilai 

rhitung > rtabel dengan nilai signifikansi < 0,05. Item yang dinyatakan valid 

boleh dipakai sebagai instrumen pengumpulan data selanjutnya. Uji 

validitas angket pemanfaatan internet dalam proses pembelajaran 

dinyatakan 9 item keseluruhan dinyatakan valid karena memiliki nilai 

rhitung > rtabel dengan nilai signifikansi < 0,05. Dengan demikian, item yang 

dinyatakan valid boleh dipakai sebagai instrumen pengumpulan data 

selanjutnya. 

Hasil uji reliabilitas angket dilakukan menggunakan rumus alpha. 

Hasil uji reliabilitas diperoleh nilai koefisien reliabilitas angket 

pemanfaatan perpustakaan sekolah sebesar 0,894, dan angket pemanfaatan 

internet dalam proses pembelajaran sebesar 0,837. Berdasarkan uji 

validitas dan reliabilitas maka dapat disimpulkan bahwa angket 

pemanfaatan perpustakaan sekolah dan pemanfaatan internet dalam proses 

pembelajaran sudah layak untuk digunakan sebagai instrumen penelitian. 

2. Deskripsi Data 

a. Deskripsi data Pemanfaatan Perpustakaan Sekolah 

Data Pemanfaatan perpustakaan sekolah diperoleh dengan metode 

angket, yang terdiri dari 12 pernyataan. Dari hasil analisis dan 

perhitungan diperoleh nilai tertinggi sebesar 46, nilai terendah sebesar 

22, skor rata-rata sebesar 35,98 dengan median sebesar 36,5 dan modus 

sebesar 39. 
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Gambar 1.1. Histogram dan Poligon Data Pemanfaatan 

Perpustakaan Sekolah 

b. Deskripsi data Pemanfaatan Internet dalam Proses Pembelajaran 

Data pemanfaatan internet dalam proses pembelajaran diperoleh 

dengan teknik angket yang terdiri dari 9 pernyataan. Dari hasil analisis 

dan perhitungan diperoleh nilai tertinggi sebesar 36, nilai terendah 

sebesar 22, rata-rata sebesar 28,73, median sebesar 29 dan modus 

sebesar 28. Data di atas dipaparkan dalam lampiran 8. 
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Gambar 1.2. Histogram dan Poligon Data Pemanfaatan Internet 

dalam Proses Pembelajaran 
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c. Deskripsi data Prestasi Belajar 

Data prestasi belajar diperoleh dengan teknik dokumentasi. Dari 

hasil analisis dan perhitungan diperoleh nilai tertinggi sebesar 88, nilai 

terendah sebesar 60, rata-rata sebesar 73,53, median sebesar 73,5 dan 

modus sebesar 74. Data di atas dipaparkan dalam lampiran 8. 

 

Gambar 4.3. Histogram dan Poligon Data Prestasi Belajar 

 

3. Teknik analisis data 

1. Pengujian Prasyarat Analisis 

a. Uji Normalitas 

Tabel 2.1 Ringkasan Uji Normalitas 

Variabel N 
Harga L0 

sig. Kesimpulan 
Lhitung L0,05,110 

Pemanfaatan Perpustakaan 

Sekolah 

Pemanfaatan Internet dalam 

Proses Pembelajaran 

Prestasi Belajar 

 

110 

 

110 

110 

 

0,083 

 

0,083 

0,082 

 

0,084 

 

0,084 

0,084 

 

0,061 

 

0,057 

0,064 

 

Normal 

 

Normal 

Normal 
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PRESTASI.BELAJAR 

Mean =73.53 
Std. Dev. =5.258 

N =110 
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b. Uji Linieritas 

Tabel 2.2 Ringkasan Uji Linieritas 

Variabel yang 

diukur 

Harga F 
sig. Kesimpulan 

Fhitung Ftabel 

X1Y 

X2Y 

1,661 

1,650 

F0,05;19,89 = 1,705 

F0,05;13,95 = 1,825 

0,059 

0,085 

Linier 

Linier 

 

 

2. Analisis Regresi Linier Berganda 

Tabel 2.3 Rangkuman Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

Variabel Koefisien Regresi t Sig 

Konstanta 42,112 9,813 0,000 

Pemanfaatan Perpustakaan Sekolah 0,584 7,016 0,000 

Pemanfaatan Internet dalam Proses 

Pembelajaran 

 

0,362 

 

2,822 

 

0,006 

F hitung = 33,709 

R
2
 = 0,387 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan 

perpustakaan sekolah dan pemanfaatan internet dalam proses 

pembelajaran berpengaruh terhadap prestasi belajar. Hal ini dapat 

dilihat dari persamaan regresi linier sebagai berikut Y = 42,112+ 

0,584X1 + 0,362X2, berdasarkan persamaan tersebut terlihat bahwa 

koefisien regresi dari masing-masing variabel independen bernilai 

positif, artinya variabel pemanfaatan perpustakaan sekolah dan 

pemanfaatan internet dalam proses pembelajaran secara bersama-sama 

berpengaruh positif terhadap prestasi belajar. 

Hasil uji hipotesis pertama diketahui bahwa koefisien arah 

regresi dari variabel pemanfaatan perpustakaan sekolah (b1) adalah 

sebesar 0,584 atau positif, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel 

pemanfaatan perpustakaan sekolah berpengaruh positif terhadap 

prestasi belajar. Berdasarkan uji keberartian koefisien regesi linier 

berganda untuk variabel pemanfaatan perpustakaan sekolah (b1) 
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diperoleh thitung > ttabel, yaitu 7,016 > 1,982 dan nilai signifikansi < 

0,05, yaitu 0,000, dengan sumbangan relatif sebesar 82% dan 

sumbangan efektif  31,734%. Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat 

dikatakan bahwa semakin baik pemanfaatan perpustakaan sekolah 

akan semakin tinggi prestasi belajar. Sebaliknya semakin rendah 

pemanfaatan perpustakaan sekolah, maka semakin rendah pula prestasi 

belajar. 

Hasil uji hipotesis kedua diketahui bahwa koefisien regresi dari 

variabel pemanfaatan internet dalam proses pembelajaran (b2) adalah 

sebesar 0,362 atau bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa 

variabel pemanfaatan internet dalam proses pembelajaran berpengaruh 

positif terhadap prestasi belajar.  Berdasarkan uji t untuk variabel 

pemanfaatan internet dalam proses pembelajaran (b2) diperoleh thitung > 

ttabel, yaitu 2,822 > 1,982 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,006, 

dengan sumbangan relatif  sebesar 18% dan sumbangan efektif 

6,966%. Pemanfaatan internet dalam proses pembelajaran memberikan 

sumbangan efektif yang sedikit. Meskipun demikian, pemanfaatan 

internet harus terus dimanfaatkan agar dapat meningkatkan prestasi 

belajar. Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat dikatakan bahwa 

semakin baik pemanfaatan internet dalam proses pembelajaran akan 

semakin tinggi prestasi belajar, demikian pula sebaliknya semakin 

rendah pemanfaatan internet dalam proses pembelajaran akan semakin 

rendah prestasi belajar. 

Berdasarkan uji keberartian regresi linier berganda atau uji F 

diketahui bahwa nilai Fhitung > Ftabel, yaitu 33,709 > 3,081 dan nilai 

signifikansi < 0,05, yaitu 0,000. Hal ini berarti pemanfaatan 

perpustakaan sekolah dan pemanfaatan internet dalam proses 

pembelajaran secara bersama-sama berpengaruh positif. Berdasarkan 

kesimpulan tersebut dapat dikatakan bahwa kecenderungan 

peningkatan kombinasi pemanfaatan perpustakaan sekolah dan 

pemanfaatan internet dalam proses pembelajaran akan diikuti 
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peningkatan prestasi belajar, sebaliknya kecenderungan penurunan 

kombinasi variabel pemanfaatan perpustakaan sekolah dan 

pemanfaatan internet dalam proses pembelajaran akan diikuti 

penurunan prestasi belajar. 

 

D. KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan 

Dari hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada 

bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

a. Pemanfaatan perpustakaan sekolah berpengaruh positif terhadap 

prestasi belajar mata pelajaran ekonomi dapat diterima. Hal ini 

berdasarkan analisis regresi linier ganda (uji t) diketahui bahwa thitung > 

ttabel, yaitu 7,016 > 1,982 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000 

dengan sumbangan efektif sebesar 31,734%. 

b. Pemanfaatan internet dalam proses pembelajaran berpengaruh positif 

terhadap prestasi belajar mata pelajaran ekonomi dapat diterima. Hal 

ini berdasarkan analisis regresi linier ganda (uji t) diketahui bahwa 

thitung > ttabel, yaitu 2,822 > 1,982 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 

0,006, dengan sumbangan efektif sebesar 6,966%. 

c. Pemanfaatan perpustakaan sekolah dan pemanfaatan internet dalam 

proses pembelajaran berpengaruh positif terhadap prestasi belajar mata 

pelajaran ekonomi dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis variansi 

regresi linier ganda (uji F) diketahui bahwa Fhitung > Ftabel, yaitu 33,709 

> 3,081 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000.  

d. Hasil uji koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,387 menunjukkan bahwa 

besarnya pengaruh pemanfaatan perpustakaan sekolah dan 

pemanfaatan internet dalam proses pembelajaran terhadap prestasi 

belajar mata pelajaran ekonomi adalah sebesar 38,7% sedangkan 

sisanya sebesar 61,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 

diteliti. 
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2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang berkaitan dengan pemanfaatan 

perpustakaan sekolah dan pemanfaatan internet dalam proses pembelajaran 

berpengaruh positif terhadap prestasi belajar mata pelajaran ekonomi pada 

siswa kelas XI IPS SMA Negeri 2 Sukoharjo tahun ajaran 2011/2012, 

diberikan saran-saran sebagai berikut: 

a. Bagi siswa 

1) Siswa diharapkan selalu memanfaatan perpustakaan sekolah untuk 

mencari informasi materi pelajaran ekonimi agar dapat 

meningkatan prestasi belajarnya. 

2) Siswa perlu meningkatkan pemanfaatan internet dalam proses 

pembelajaran agar dapat meningkatkan prestasi belajarnya. 

3) Harapannya agar siswa lebih sering mendownload dan mencari 

informasi melalui internet agar dapat menambah ilmu pengetahuan 

dan meningkatkan prestasi belajarnya. 

b. Bagi guru 

1) Guru diharapkan agar dapat memotivasi siswa dalam 

memanfaatkan perpustakaan sekolah dengan cara memberikan 

tugas – tugas yang sumber informasinya dapat dicari di 

perpustakaan sekolah. 

2) Guru diharapkan agar memotivasi siswa dalam memanfaatkan 

internet dengan cara memberikan tugas – tugas yang sumber 

informasinya dapat didownload melalui internet. 

c. Bagi penelitian yang akan datang 

Bagi penelitian yang akan datang sebaiknya penelitian ini dapat 

dijadikan bahan referensi dan memperluas area populasi penelitian 

agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan pada lingkup yang lebih 

luas karena pada dasarnya masih terdapat faktor lain yang berpengaruh 

terhadap prestasi belajar siswa. 
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