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ABSTRAK 

 
PENGARUH BIMBINGAN KONSELING DAN CARA BELAJAR  

TERHADAP PRESTASI BELAJAR EKONOMI  

SISWA KELAS VIII SMP N I SINE TAHUN AJARAN 2011/2012 

 

Kusnul Khotimah. A210080137. Program Studi Pendidikan Ekonomi Akuntansi. 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 

2012. 

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui pengaruh Bimbingan 

Konseling terhadap Prestasi Belajar siswa kelas VIII SMP N I SINE. 2) Untuk 

mengetahui pengaruh Cara Belajar terhadap Prestasi Belajar siswa kelas VIII 

SMP N I SINE. 3) Untuk mengetahui pengaruh Bimbingan Konseling dan Cara 

Belajar terhadap Prestasi Belajar siswa kelas VIII SMP N I SINE. 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan 

penarikan kesimpulan melalui analisis statistik. Populasi pada penelitian ini  

seluruh siswa kelas VIII SMP N I SINE. Sampel diambil sebanyak 142 siswa. 

Data yang diperlukan diperoleh melalui angket dan dokumentasi. Angket 

sebelumnya diuji cobakan 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 diperoleh persamaan garis regresi: Y = 57,036 + 0, 

159  X1 + 0, 249 X2. Persamaan menunjukkan bahwa prestasi belajar dipengaruhi 

oleh bimbingan konseling dan cara belajar. Kesimpulan yang diambil adalah: 1) 

”Ada pengaruh bimbingan konseling terhadap prestasi belajar siswa kelas VIII 

SMP N I SINE” dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis regresi linier ganda 

(uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 2,936 > 1,960 dan nilai signifikansi < 

0,05, yaitu 0,004 dengan sumbangan efektif sebesar 14%. 2) “ Ada pengaruh yang 

signifikan antara cara belajar terhadap prestasi belajar siswa kelas VIII SMP N I 

SINE ” dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis regresi linier ganda (uji t) 

diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 3,845 > 1,960 dan nilai signifikansi < 0,05, 

yaitu 0,000  dengan sumbangan efektif sebesar 22,4%. 3) “ Ada pengaruh yang 

signifikan antara bimbingan konseling dan cara belajar terhadap prestasi belajar 

siswa kelas VIII SMP N I SINE ” dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis 

variansi regresi linier ganda (uji F) diketahui bahwa Fhitung > Ftabel, yaitu 13,641 > 

3,000 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000. 4) Hasil uji koefisien determinasi 

(R
2
) sebesar 0,364 menunjukkan bahwa besarnya pengaruh bimbingan konseling 

dan cara belajar secara bersama-sama terhadap prestasi belajar adalah sebesar 

36,4%, sedangkan 63,6% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 

diteliti. 
 

 

Kata Kunci: bimbingan konseling, cara belajar, prestasi belajar. 
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PENDAHULUAN 

Dalam dunia pendidikan peranan Bimbingan konseling sangatlah 

berpengaruh besar dalam menunjang kelancaran proses pembelajaran. Dimana 

bimbingan konseling akan menjadi monitoring siswa yang ada di sekolah selain 

seorang guru dan wali kelas yang biasanya murid dapatkan. Dimana para guru dan 

wali kelas akan bekerja sama dengan bimbingan konseling agar bisa memantau 

tingkah laku siswa. 

Selain bimbingan konseling cara belajar juga merupakan faktor yang 

tidak kalah penting dalam proses pembelajaran siswa, dimana siswa biasanya 

mempunyai pola cara belajar yang salah dalam kegiatan belajar mereka. Kedua 

masalah ini yang sering dialami di SMP N I SINE, dimana hal tersebut dapat 

mempengaruhi prestasi belajar siswa yang cenderung menurun dan dapat menjadi 

masalah bagi pihak sekolah dan orang tua siswa. 

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat kita simpulkan bahwa 

terdapat kaitan antara bimbingan konseling dan cara belajar terhadap prestasi 

belajar siswa. oleh karena itu, untuk melihat pengaruh dari bimbingan konseling 

dan cara belajar terhadap prestasi belajar siswa, maka penulis tertarik mengambil 

judul penelitian “PENGARUH BIMBINGAN KONSELING DAN CARA 

BELAJAR TERHADAP PRESTASI BELAJAR SISWA KELAS VIII SMP N I 

SINE TAHUN AJARAN 2011/2012 ”. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah dalam penelitian 

ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Adakah pengaruh yang signifikan antara Bimbingan Konseling terhadap 

Prestasi Belajar siswa kelas VIII SMP N I SINE? 

2. Adakah pengaruh yang signifikan antara Cara Belajar terhadap Prestasi 

Belajar siswa kelas VIII SMP N I SINE? 

3. Adakah pengaruh yang signifikan antara Bimbingan Konseling dan Cara 

Belajar terhadap Prestasi Belajar siswa kelas VIII SMP N I SINE? 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan yang ingin 

dicapai dari penelitian ini adalah: 
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1. Untuk mengetahui pengaruh Bimbingan Konseling terhadap Prestasi Belajar 

siswa kelas VIII SMP N I SINE. 

2. untuk mengetahui pengaruh Cara Belajar terhadap Prestasi Belajar siswa kelas 

VIIII SMP N I SINE. 

3. Untuk mengetahui pengaruh Bimbingan Konseling dan Cara Belajar terhadap 

Prestasi Belajar siswa kelas VIII SMP N I SINE. 

Manfaat penelitian  

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi pengetahuan secara teoritis 

dan praktis tentang prestasi belajar siswa. 

2. Sebagai bahan informasi dan masukan kepada siswa agar dapat belajar lebih 

efektif guna meningkatkan hasil belajar. 

3. Diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan bagi ilmu pengetahuan dalam 

dunia pendidikan, sehingga dapat digunakan bagi yang membutuhkan. 

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

Dari kerangka diatas dapat dijelaskan bahwa Bimbingan Konseling 

(XI) mempunyai pengaruh terhadap Prestasi Belajar siswa. semakin sering 

seorang guru bimbingan atau konselor membantu siswa, maka akan berpengaruh 

positif terhadap prestasi belajar siswa (Y). 

Demikian pula dengan Cara Belajar (X2) mempunyai pengaruh 

terhadap prestasi belajar siswa. semakin baik Cara Belajar seorang siswa maka 

akan semakin baik pula hasil belajar dari siswa itu sendiri. Sehingga Cara Belajar 

akan berpengaruh positif terhadap prestasi belajar (Y). 

Bimbingan 

Konseling 

(X1) Prestasi Belajar  

Siswa 

(Y) 

 

(Y) 

Cara Belajar 

(X2) 
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Bimbingan Konseling (X1) dan Cara Belajar (X2) baik secara langsung 

maupun secara tidak langsung mempunyai pengaruh sangat positif terhadap 

Prestasi Belajar (Y). 

 

PEMBAHASAN 

Pengujian instrumen 

1. Uji Validitas 

Untuk menguji koefisien korelasi ini digunakan level of significant = 5% 

jika r hitung > r tabel, maka pernyataan tersebut valid sehingga dapat digunakan 

untuk mengambil data penelitian. Adapun rangkuman hasil uji validitas dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini: 

Uji Validitas Angket Bimbingan Konseling 

No.Item rxy R (0,05;20) Kesimpulan 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

0,567 

0,627 

0,641 

0,642 

0,786 

0,751 

0,772 

0,595 

0,602 

0,676 

0,742 

0,525 

0,604 

0,614 

0,594 

0,444 

0,444 

0,444 

0,444 

0,444 

0,444 

0,444 

0,444 

0,444 

0,444 

0,444 

0,444 

0,444 

0,444 

0,444 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

   Sumber: Hasil pengolahan data pada lampiran  
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Uji Validitas Angket Cara Belajar 

No.Item rxy R (0,05;20) Kesimpulan 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

0,813 

0,708 

0,846 

0,795 

0,573 

0,745 

0,765 

0,742 

0,785 

0,554 

0,735 

0,535 

0,774 

0,635 

0,721 

0,444 

0,444 

0,444 

0,444 

0,444 

0,444 

0,444 

0,444 

0,444 

0,444 

0,444 

0,444 

0,444 

0,444 

0,444 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

 

2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui tingkat keandalan 

angket. Adapun hasil uji reliabilitas angket adalah sebagai berikut: 

                 Rangkuman Hasil Uji Reliabilitas Angket 

Variabel rxy r(0,05;20) Kesimpulan Kategori 

X1 

X2 

0, 901 

0, 930 

0,444 

0,444 

Reliabel 

Reliabel 

Sangat tinggi 

Sangat tinggi 

Sumber: Hasil pengolahan data pada lampiran 5 dan 8 

Dari hasil uji validitas dan uji reliabilitas yang telah dilakukan, 

maka dapat disimpulkan bahwa angket bimbingan konseling (X1) dan 

angket cara belajar (X2) sudah layak digunakan sebagai instrumen 

penelitian. Karena item pertanyaan yang digunakan adalah valid dan 

reliabel. 

Pengujian prasyarat analisis 

1. Uji Normalitas 

 Kriteria data berdistribusi normal jika L0 < Ltabel maka H0 diterima 

atau nilai probabilitas signifikansinya > 0, 05. Adapun ringkasan uji 

normalitas adalah sebagai berikut: 
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Rangkuman Hasil Uji Normalitas Data 

Variabel 
Haga L0 

Sig. Kesimpulan 
L0 L(0, 05; 142) 

Y 

X1 

X2 

0, 071 

0, 069 

0, 067 

0, 074 

0, 074 

0, 074 

0, 144 

0, 157 

0, 200 

Normal 

Normal 

Normal 

 

1. Uji Linieritas 

Kriteria uji linieritas adalah bahwa hubungan yang terjadi berbentuk 

linier jika Fhitung < Ftabel  atau nilai probabilitas signifikansi >0, 05. Adapun 

ringkasan hasil uji linieritas adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.5 

Rangkuman Hasil Uji Linieritas 

Variabel 

yang diukur 

Harga F 
Sig. Kesimpulan 

Fhitung Ftabel 

X1Y 

X2Y 

1,968 

0,870 

F(0, 05; 26, 114)  = 1,65 

F(0, 05; 22, 118)  = 1,65 

0,008 

0,633 

Linier 

Linier 

Sumber: Hasil pengolahan data pada lampiran 14 dan 15 

Analisi Data 

1. Analisis Regresi Linier Berganda 

Dalam penelitian ini persamaan umum dari regresi ganda yang 

digunakan adalah Y = a + b1 X1 + b2 X2. Berdasarkan hasil analisis regresi 

ganda dengan program SPSS for Windows versi 15 diperoleh data sebagai 

berikut: 

Tabel 4.6 

Rangkuman Hasil Uji Regresi Linier Ganda 

Variabel Koefisien 

Regresi 

thitung Sig. 

Konstanta 

Bimbingan konseling 

Cara belajar 

57,036 

0, 159 

0, 249 

16,518 

2,936 

3,845 

0, 000 

0, 004 

0, 000 

Fhitung 

R
2 

13,641 

0, 364 

 

Sumber: Hasil pengolahan data pada lampiran 16 

Berdasarkan Tabel 4.6 di atas diperoleh persamaan regresi linier 

ganda sebagai berikut: 
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Y = 57,036 + 0, 159  X1 + 0, 249 X2 

Adapun Interpretasi dari persamaan regresi linier ganda tersebut 

adalah: 

a. Konstanta (a)  bernilai positif sebesar 57,036. 

Artinya jika tidak ada bimbingan konseling dan cara belajar atau 

bernilai nol maka prestasi belajar adalah sebesar 57,036. 

b. Koefisien regresi variabel bimbingan konseling (b1) benilai positif 

sebesar 0, 159. 

Artinya setiap penambahan 1 poin bimbingan konseling maka akan 

menambah prestasi belajar  sebesar 0, 159 dengan asumsi variabel lain 

tetap. 

c. Koefisien regresi variabel cara belajar (b2) bernilai positif sebesar    0, 

249. 

Artinya setiap penambahan 1 poin cara belajar maka akan menambah 

prestasi belajar sebesar 0, 249 dengan asumsi variabel lain tetap. 

2. Pengujian Hipotesis Pertama (Uji t) 

Hipotesis  

Ho: 1 = 0 Tidak ada pengaruh yang signifikan bimbingan 

konseling terhadap pestasi belajar. 

H1: 1 0  Ada pengaruh yang signifikan bimbingan konseling 

terhadap prestasi belajar. 

Tingkat kepercayaan  95 %, α =0, 05 

Kriteria pengujian 

Ho diterima apabila –t ( /2;n-k-1) < t <  t ( /2;n-k-1) atau signifikansi  > 

0, 05 

Ho ditolak apabila -t > t ( /2;n-k-1) atau t < -t ( /2;n-k-1) atau signifikansi 

< 0, 05 

ttabel  = t (α/2, n-k-1) = t (0, 025; 139) = 1,960 

perhitungan 
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Berdasarkan hasil analiais data yang telah dilakukan dengan 

program SPSS for Windows versi 15 diperoleh nilai thitung sebesar 

2,936 dengan signifikansi 0, 004. 

Keputusan uji 

H0 ditolak, karena thitung  > ttabel yaitu 2,936 > 1,960 dengan nilai 

probabilitas signifikansi < 0, 05, yaitu 0, 004. 

 

 

 

Gambar 4.2. Gambar statistik uji t pengaruh bimbingan konseling 

terhadap prestasi belajar. 

Kesimpulan  

Ada pengaruh yang signifikan bimbingan konseling terhadap 

prestasi belajar. 

3. Pengujian Hipotesis kedua (Uji t) 

Hipotesis 

Ho: 2 = 0 Tidak ada pengaruh yang signifikan cara belajar 

terhadap prestasi belajar. 

H1: 2 0 Ada pengaruh yang signifikan cara belajar terhadap 

prestasi belajar. 

Tingkat Signifikansi 95 %, α =0, 05 

Kriteria pengujian 

Ho diterima apabila –t( /2;n-k-1) < t <  t ( /2;n-k-1) atau signifikansi 

  > 0, 05 

Ho ditolak apabila -t > t ( /2;n-k-1) atau t < -t ( /2;n-k-1) atau signifikansi 

< 0, 05 

ttabel  = t (α/2, n-k-1) = t (0, 025; 139) = 1,960 

Perhitungan 

Berdasarkan hasil analiais data yang telah dilakukan dengan 

program SPSS for Windows versi 15 diperoleh nilai thitung sebesar  

3,845 dengan signifikansi 0, 000. 

Daerah terima H0 Daerah tolak H0 Daerah tolak H0 

-1,960 2,936 1,960 0 
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Keputusan uji 

H0 ditolak, karena thitung  > ttabel yaitu 3,845  > 1,960 dengan nilai 

probabilitas signifikansi < 0, 05, yaitu 0, 000. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3. Gambar statistik uji t pengaruh cara belajar terhadap 

prestasi belajar. 

Kesimpulan 

Ada pengaruh yang signifikan cara belajar terhadap prestasi 

belajar. 

4. Pengujian Hipotesis Ketiga (Uji F) 

Hipotesis 

Ho : 021  Tidak ada pengaruh yang signifikan bimbingan 

konseling dan cara belajar secara bersama-sama 

terhadap prestasi belajar. 

0: 211H
  Ada pengaruh yang signifikan bimbingan konseling 

dan cara belajar secara bersama-sama terhadap 

prestasi belajar. 

Taraf signifikansi 95%, α = 0, 05 

Kriteria pengujian 

H0 diterima apabila F hitung < F (α,k;n-k-1) atau signifikansi > 0, 05
 

H0 ditolak apabila F hitung > F (α,k;n-k-1)  atau signifikansi < 0, 05 

Ftabel = F (α,k; n-k-1) = F(0, 05; 2,139) = 3,000 

Perhitungan 

Berdasarkan analisis data diperoleh Fhitung sebesar 13,641 dengan 

signifikansi sebesar 0, 000. 

Keputusan uji 

Daerah terima H0 Daerah tolak H0 Daerah tolak H0 

-1,960 3,845 1,960 0 
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H0 ditolak, karena Fhitung  > Ftabel, yaitu 13,641 > 3,000 dan nilai 

probabilitas signifikansi < 0, 05, yaitu 0, 000. 

 

 

 

 

Gambar 4.4. Gambar statistik uji F  pengaruh bimbingan konseling 

dan cara belajar secara bersama-sama terhadap 

prestasi belajar. 

Kesimpulan 

Ada pengaruh bimbingan konseling dan cara belajar secara bersama-

sama terhadap prestasi belajar. 

5. Koefisien Determinasi 

Berdasarkan analisis data menggunakan alat bantu program 

SPSS 15.0 diperoleh nilai kofisien determinasi (R
2
) sebesar 0,364. Arti 

dari koefisien ini adalah bahwa pengaruh yang diberikan oleh 

kombinasi variabel bimbingan konseling dan cara belajar secara 

bersama-sama terhadap prestasi belajar adalah sebesar 36,4%, 

sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. 

6. Sumbangan Relati dan Sumbangan Efektif 

Dari hasil perhitungan diketahui bahwa variabel bimbingan 

konseling memberikan sumbangan relatif sebesar 38,4% dan 

sumbangan efektif 14%. Cara belajar memberikan sumbangan relatif 

sebesar 61,6% dan sumbangan efektif 22,4%. Berdasarkan besarnya 

sumbangan relatif dan efektif nampak bahwa variabel cara belajar 

mempunyai pengaruh yang paling besar terhadap prestasi belajar 

dibandingkan dengan variabel bimbingan konseling.  

Pembahasan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bimbingan konseling dan cara 

belajar berpengaruh secara bersama-sama terhadap prestasi belajar. Hal ini 

dapat dilihat dari persamaan regresi linier sebagai berikut Y = 57,036 + 0, 159  

Daerah tolak H0 

13,641 3,000 

 

0 

Daerah terima H0 
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X1 + 0, 249 X2, berdasarkan persamaan tersebut terlihat bahwa koefisien 

regresi dari masing-masing variabel independen bernilai positif, artinya 

variabel bimbingan konseling dan cara belajar berpengaruh secara bersama-

sama terhadap prestasi belajar. 

Hasil uji hipotesis pertama diketahui bahwa koefisien arah regresi dari 

variabel bimbingan konseling (b1) adalah sebesar 0,159atau positif, sehingga 

dapat dikatakan bahwa variabel bimbingan konseling berpengaruh positif 

terhadap prestasi belajar. Berdasarkan uji keberartian koefisien regesi linear 

ganda untuk variabel bimbingan konseling (b1) diperoleh thitung > ttabel, yaitu 

2,936 > 1,960 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,004 dengan sumbangan 

relatif sebesar 38,4% dan sumbangan efektif 14%. Berdasarkan kesimpulan 

tersebut dapat dikatakan bahwa semakin baik bimbingan konseling akan 

semakin tinggi prestasi belajar. Sebaliknya semakin rendah bimbingan 

konseling, maka semakin rendah pula prestasi belajar. 

Hasil uji hipotesis kedua diketahui bahwa koefisien regresi dari 

variabel cara belajar (b2) adalah sebesar 0,249 atau bernilai positif, sehingga 

dapat dikatakan bahwa variabel cara belajar berpengaruh positif terhadap 

prestasi belajar.  Berdasarkan uji t untuk variabel cara belajar (b2) diperoleh 

thitung > ttabel, yaitu 3,845 > 1,960 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000 

dengan sumbangan relatif  sebesar 61,6% dan sumbangan efektif 22,4%. 

Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat dikatakan bahwa semakin baik cara 

belajar akan semakin tinggi prestasi belajar, demikian pula sebaliknya 

semakin rendah cara belajar akan semakin rendah prestasi belajar. 

Berdasarkan uji keberartian regresi linear ganda atau uji F diketahui 

bahwa nilai Fhitung > Ftabel, yaitu 13,641 > 3,000 dan nilai signifikansi < 0,05, 

yaitu 0,000. Hal ini berarti bimbingan konseling dan cara belajar secara 

bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi belajar. 

Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat dikatakan bahwa kecenderungan 

peningkatan kombinasi bimbingan konseling dan cara belajar akan diikuti 

peningkatan prestasi belajar, sebaliknya kecenderungan penurunan kombinasi 

variabel bimbingan konseling dan cara belajar akan diikuti penurunan akan 
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prestasi belajar. Sedangkan koefisien determinasi yang diperoleh sebesar 

0,364, arti dari koefisien ini adalah bahwa pengaruh yang diberikan oleh 

kombinasi variabel bimbingan konseling dan cara belajar terhadap prestasi 

belajar adalah sebesar 36,4% sedangkan 63,6% dipengaruhi oleh variabel lain. 

Dari hasil perhitungan diketahui bahwa variabel bimbingan konseling 

memberikan sumbangan relatif sebesar 38,4% dan sumbangan efektif 14%. 

Variabel cara belajar memberikan sumbangan relatif sebesar 61,6% dan 

sumbangan efektif 22,4%. Dengan membandingkan nilai sumbangan relatif 

dan efektif nampak bahwa variabel cara belajar memiliki pengaruh yang lebih 

dominan terhadap prestasi belajar dibandingkan variabel bimbingan konseling. 

Dengan demikian dari kedua variabel tersebut memberikan sumbangan 

efektif sebesar 36,4%, dan bisa dikatakan berpengaruh sevara signifikan 

terhadap variabel prestasi belajar. Sedang sisanya yang 63,6% dipengaruhi 

oleh variabel lain yang tidak diteliti. 

Kesimpulan 

Dari hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. ”Ada pengaruh bimbingan konseling terhadap prestasi belajar siswa kelas 

VIII SMP N I SINE” dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis regresi 

linier ganda (uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 2,936 > 1,960 dan 

nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,004 dengan sumbangan efektif sebesar 

14%. 

2. “ Ada pengaruh cara belajar terhadap prestasi belajar siswa kelas VIII 

SMP N I SINE ” dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis regresi linier 

ganda (uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 3,845 > 1,960 dan nilai 

signifikansi < 0,05, yaitu 0,000  dengan sumbangan efektif sebesar 22,4%. 

3. “ Ada pengaruh bimbingan konseling dan cara belajar terhadap prestasi 

belajar siswa kelas VIII SMP N I SINE ” dapat diterima. Hal ini 

berdasarkan analisis variansi regresi linier ganda (uji F) diketahui bahwa 

Fhitung > Ftabel, yaitu 13,641 > 3,000 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 

0,000. 
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4. Hasil uji koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,364 menunjukkan bahwa 

besarnya pengaruh bimbingan konseling dan cara belajar secara bersama-

sama terhadap prestasi belajar adalah sebesar 36,4%, sedangkan 63,6% 

sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat diberikan saran-saran 

sebagai berikut: 

1. Bagi murid  

a. Siswa hendaknya bisa belajar dengan lebih baik dan benar, supaya bisa 

mendapat hasil yang lebih bagus lagi. 

b. Siswa hendaknya mematuhi peraturan yang ada di sekolah ketika 

menemukan masalah bisa berkonsultasi dengan guru bimbingan 

konseling. 

c. Siswa hendaknya jangan mudah putus asa dalam belajar. 

2. Bagi guru 

a. Guru hendaknya bisa lebih memantau siswa baik dalam cara belajar dan 

pergaulan siswa di sekolah. 

b. Baik bagi guru mata pelajaran dan guru bimbingan konseling harus bisa 

bekerja sama dalam memantau siswa. 

c. Guru bimbingan kalau bisa harus selalu ada waktu bagi para siswa 

untuk melakukan bimbingan. 

3. Bagi peneliti yang akan datang 

Penelitian ini dapat dijadian sebagai acuan bagi peneliti lain yang 

akan melakukan penelitian yang sejenis, sehingga hasil penelitian dapat 

lebih lengkap dan akurat dibanding penelitian ini. 
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