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ABSTRAK 

PENGARUH ROPORSI WAKTU BELAJAR DAN MEDIA 
PEMBELAJARAN TERHADAP PRESTASI BELAJAR EKONOMI PADA 

SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 1 SAMBIREJO SRAGEN TAHUN 
2011/2012 

 
 

      Eni Setyaningsih . A210080103   . Program Studi Pendidikan Ekonomi 
Akuntansi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2012. 
 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Adanya pengaruh 
proporsi waktu belajar terhadap prestasi belajar ekonomi pada siswa kelas VIII 
SMP Negeri 1 Sambirejo Sragen Tahun Ajaran 2011/2012. 2 Adanya pengaruh 
media pembelajaran terhadap prestasi belajar ekonomi pada siswa kelas VIII SMP 
Negeri 1 Sambirejo Sragen Tahun Ajaran 2011/2012. 3) Adanya pengaruh 
proporsi waktu belajar dan media pembelajaran terhadap prestasi belajar ekonomi 
pada siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Sambirejo Sragen Tahun Ajaran 2011/2012. 

 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan 

penarikan kesimpulan melalui analisis statistik. Populasi dalam penelitian ini 
adalah siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Sambirejo Sragen yang berjumlah 240 
Siswa. Sampel diambil sebanyak adalah 120 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 R2, dan sumbangan relatif dan 
efektif. 

 
Hasil analisis regresi memperoleh persamaan garis regresi: Y = 72,372 + 

0, 220  X1 + 0, 187 X2. Persamaan menunjukkan bahwa prestasi belajar 
dipengaruhi oleh proporsi waktu belajar dan media pembelajaran. Kesimpulan 
yang diambil adalah: 1) ”Ada pengaruh proporsi waktu belajar terhadap prestasi 
belajar ekonomi pada siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Sambirejo Sragen Tahun 
Ajaran 2011/2012” dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis regresi linier 
ganda (uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 2,862> 2,000 dan nilai 
signifikansi < 0,05, yaitu 0,005 dengan sumbangan efektif sebesar 22,1%. 2) “ 
Ada pengaruh media pembelajaran terhadap prestasi belajar ekonomi pada siswa 
kelas VIII SMP Negeri 1 Sambirejo Sragen Tahun Ajaran 2011/2012” dapat 
diterima. Hal ini berdasarkan analisis regresi linier ganda (uji t) diketahui bahwa 
thitung > ttabel, yaitu 2,419 > 2,000 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,007 dengan 
sumbangan efektif sebesar 18,59%. 3) “ Ada pengaruh proporsi waktu belajar dan 
media pembelajaran terhadap prestasi belajar ekonomi pada siswa kelas VIII SMP 
Negeri 1 Sambirejo Sragen Tahun Ajaran 2011/2012” dapat diterima. Hal ini 
berdasarkan analisis variansi regresi linier ganda (uji F) diketahui bahwa Fhitung > 
Ftabel, yaitu 11,747 > 3,150 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000. 4) Hasil uji 
koefisien determinasi (R2) sebesar 0,407 menunjukkan bahwa besarnya pengaruh 
proporsi waktu belajar dan media pembelajaran secara bersama-sama terhadap 
prestasi belajar ekonomi siswa adalah sebesar 40,7%, sedangkan 59,3% sisanya 
dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. 

 
Kata Kunci: prestasi belajar, proporsi waktu belajar, media pembelajaran. 
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A. PENDAHULUAN 

Pada era globalisasi serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

pendidikan memegang peranan penting utamanya dalam mencerdaskan 

kehidupan bangsa. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan tekonolgi akan 

membawa perubahan yang luas dan mendasar dalam semua aspek 

masyarakat. Perubahan yang berlangsung cepat dan menyeluruh, mendalm 

serba tak terduga semakin mempersulit manusia untuk meramalkan atau 

merencanakan masa depan dunia. Untuk mengetahui berbagai perubahan 

tersebut di butuhkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Kualitas 

sumber daya manusia (SDM) menentukan corak dan kemajuan bangsa di 

masa yang akan dating. Salah satu langkah untuk membentuk SDM yang 

berkualitas adalah dengan pendidikan. 

Keberhasilan dalam proses belajar mengajar dan dalam upaya 

peningkatan prestasi belajar juga dipengaruhi oleh proporsi waktu yang 

dihabiskan untuk belajar. Siswa yang pandai dalam mengatur serta 

memanfaatkan waktu yang ada, akan mendapatkan prestasi yang tinggi. 

Seringkali kegagalan belajar disebabkan karena siswa tidak memiliki jadwal 

yang terratur serta tidak adanya waktu untuk mengulangi pelajaran yang telah 

disampaikan oleh guru. 

Menurut Chaplin yang diterjemahkan oleh Kartono (2005: 391) 

“Proporsi adalah perbandingan dari suatu kebesaran atau satu nilai dengan 

kebesaran atau satu nilai yang lainnya. Selain proporsi waktu belajar yang 

baik, media pembelajaran yang dimiliki sekolah, juga berpengaruh terhadap 

peningkatan prestasi belajar siswa. Media apabila dimanfaatkan akan mampu 

menjadi sarana komunikasi yang baik antara siswa dan guru, dan juga mampu 

membangun komunikasi interaktif dalam suatu kegiatan pembelajaran antara 

penyampai pesan dan penerinma pesan. Sementara itu, tidak semua siswa 

memiliki media atau fasislitas belajar yang lengkap dirumah.  

Menurut Munadi (2008:5) “Media adalah sumber-sumber belajar selain 

guru yang disebut sebagai penyalur atau penghubung pesan ajar yang 

diadakan dan atau diciptakan secara terencana oleh guru atau pendidik”.  
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Prestasi belajar merupakan hasil belajar yang ingin dicapai siswa. Sehingga 

untuk mencapai prestasi belajar yang baik dan maksimal, dalam belajar 

hendaknya memiliki proporsi waktu belajar yang efektif dan efisien. Serta di 

dukung dengan pemanfaatan media pembelajaran secara maksimal dan juga 

akan mempengaruhi prestasi siswa. 

 

B. METODE PENELITIAN 

1. Pengertian Prestasi Belajar 

Menurut Winkel (2007: 11) “Prestasi belajar adalah suatu penilaian di 

bidang pengetahuan, ketrampilan, sikap sebagai hasil belajar yang dinyatakan 

dalam bentuk nilai. Sedangkan kata ekonomi barasal dari bahasa Yunani yaitu 

eikos yang berarti rumah tangga dan nomos yang berarti peraturan, sehingga 

secara garis besar dapat diartikan sebagai peraturan rumah tangga. Menurut 

Samuelson dalam  Sukirno (2005:9). 

Faktor belajar siswa yang banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor baik 

yang berasal dari dalam diri siswa maupun dari luar siswa. Prestasi belajar 

yang diperoleh siswa merupakan hasil interaksi antara berbagai macam faktor 

tersebut. Oleh karena itu pengenalan dari guru kepada siswa tentang faktor 

yang mempengaruhi prestasi belajar siswa sangat penting sekali artinya dalam 

rangka membantu siswa mencapai prestasi belajar yang optimal dan sesuai 

kemampuan masing-masing. 

2. Pengertian Proporsi Waktu Belajar 

Menurut Chaplin yang diterjemahkan oleh Kartono (2005: 391) proporsi 

diartikan sebagai berikut: 

1. Perbandingan dari suatu kebesaran atau satu nilai dengan kebesaran 

atau satu nilai lainnya. 

2. Kesimbangan khususnya kesimbangan yang menyenangkan atau 

artistik. 
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Waktu merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia. 

Orang yang dapat memanfaatkan waktu dengan baik dapat digolongkan 

sebagai orang yang berhasil. 

3. Pengertian Media Pembelajaran 

Menurut Munadhi (2008: 5) “Media adalah sumber-sumber belajar 

selain guru yang disebut sebagai penyalur atau penghubung pesan ajar yang 

diadakan dan atau diciptakan secara terencana oleh guru atau pendidik”. 

Dengan memahami ciri-ciri yang terkandung dalam tiap batasan 

pengertian media pembelajaran ada beberapa pengertian mengenai media 

pembelajaran yang dikemukakan oleh para ahli. Adapun Arshad (2007:15) 

berpendapat, “Media pembelajaran memliki pengertian sebagai alat bantu 

pada proses belajar baik didalam maupun luar kelas”. 

4. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif 

dengan pendekatan kuantitatif pada dasarnya dapat digunakan dari salah satu 

metode-metode yang ada  
Menurut Sugiyono (2008: 4) “Metode penelitian adalah cara ilmiah 

untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, 

dibuktikan, dan dikembangkan suatu engetahuan sehingga pada gilirannya 

dapat digunakan untuk memehami, memecahkan, dan mengantisipasi 

masalah”.  

5. Subyek dan Obyek Penelitian 

a)  Subyek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada 120 siswa kelas VIII karena belum ada 

yang melakukan penelitian dengan judul tersebut di SMP Negeri 1 Sambirejo 

Sragen Tahun Ajaran 2011/2012. 

b) Obyek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 1 Sambirejo Sragen. Populasi 

dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP Negeri 1 Sambirejo Sragen 

yang berjumlah 240 orang.  

6. Populasi, Sampel, Sampling 
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Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP Negeri 1 

Sambirejo Sragen yang berjumlah 240 orang. Sedangkan sampel yang diambil 

adalah 120 siswa dari 240 siswa. Teknik pengambilan sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah menggunakan Proporsional Random Sampling 

dengan cara undian. 

7. Tehnik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan tiga tehnik pengumpulan data penelitian 

yaitu: metode angket, metode test dan dokumentasi.  

8. Uji Instrumen 

Penelitian ini menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas.  

9. Uji Prasyarat Analisis 

Uji prasyarat analisis dalam penelitian ini menggunakan uji normalitas 

data dan uji linieritas. 

10. Tehnik Analisis Data 

Pada penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda, uji t-test, uji 

F, koefisien determinasi (R2) dan sumbangan relatif (SR) serta sumbangan 

Efektif (SE). 

 

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Uji Instrumen Penelitian 

a. Uji Validitas 

Uji validitas dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan rumus 

korelasi pearson product moment dengan menggunakan program SPSS for 

windows versi 15.0 dengan menu correlation bivariate. Nilai korelasi (r) 

dibandingkan dengan angka kritis dalam tabel korelasi. 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: 
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Uji Validitas Angket Proporsi Waktu Belajar 

No.Item rxy R (0,05;20) Kesimpulan 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

0,566 
0,730 
0,703 
0,608 
0,704 
0,688 
0,735 
0,625 
0,563 
0,473 
0,653 
0,807 
0,698 
0,576 
0,547 

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 

 

 

Uji Validitas Angket Media Pembelajaran 

No.Item rxy R (0,05;20) Kesimpulan 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

0,659 
0,800 
0,855 
0,627 
0,730 
0,875 
0,649 
0,658 
0,742 
0,710 
0,804 
0,645 
0,460 
0,639 
0,672 

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 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa seluruh pernyataan butir 

angket semuanya valid sehingga angket yang digunakan dalam penelitian 

ini dinyatakan valid dan dapat digunakan untuk mengambil data penelitian. 
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b. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui tingkat keandalan 

angket. Uji reliabilitas dalam penelitian ini di uji dengan menggunakan 

rumus Croboach Alpha , perhitungannya dilakukan dengan program SPSS 

for Windows versi 15.0. Adapun hasil uji reliabilitas angket adalah sebagai 

berikut: 

 

Rangkuman Hasil Uji Reliabilitas Angket 

Variabel rxy r(0,05;20) Kesimpulan Kategori 
X1 
Y 

0, 898 
0, 923 

0,444 
0,444 

Reliabel 
Reliabel 

Sangat tinggi 
Sangat tinggi 

 

 

Dari hasil uji validitas dan uji reliabilitas yang telah dilakukan, 

maka dapat disimpulkan bahwa angket proporsi waktu belajar (X1) dan 

angket media pembelajaran (X2) sudah layak digunakan sebagai instrumen 

penelitian. Karena item pertanyaan yang digunakan adalah valid dan 

reliabel. 

 

2. Uji Prasyarat Analisis 

a. Uji Normalitas Data 

Untuk menerima atau menolak asumsi kenormalan adalah dengan 

membandingkan L0 dengan angka kritis yang diambil dari daftar nilai kritis 

uji  Lilliefors pada taraf signifikansi 0,05. 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; 120)
Y 
X1 
X2 

0, 065 
0, 071 
0, 060 

0, 081 
0, 081 
0, 081 

0, 200 
0, 200 
0, 200 

Normal 
Normal 
Normal 

 

 

Dari Tabel 4.6 di atas dapat diketahui harga L0 masing-masing 

variabel lebih kecil dari Ltabel dan nilai probabilitas signifikansi > 0, 05, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa data sampel dari masing-masing 

variabel berdistribusi normal. 

b. 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 

0,788 
0,633 

F(0, 05; 27, 91)  = 1,70 
F(0, 05; 30, 88)  = 1,65 

0,755 
0,921 

Linier 
Linier 

 

Dari Tabel 4.5 di atas dapat diketahui bahwa harga Fhitung masing-

masing variabel yang diukur lebih kecil dari Ftabel dan nilai probabilitas 

signifikansi > 0, 05, sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan antara 

masing-masing variabel bebas dengan variabel terikat berbentuk linier. 

3. Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini digunakan untuk 

mengetahui pengaruh proporsi waktu belajar dan media pembelajaran secara 

bersama-sama terhadap prestasi belajar meliputi analisis regresi linier 

berganda, uji t, uji F, sumbangan relatif dan sumbangan efektif.  
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a. Analisis Regresi Linier Ganda 

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 15.0 diperoleh data 

sebagai berikut: 

 

Rangkuman Hasil Uji Regresi Linier Ganda 
Variabel Koefisien 

Regresi 
thitung Sig. 

Konstanta 
Proporsi waktu belajar 
 Media pembelajaran 

72,372 
0, 220 
0, 187 

16,766 
2,862 
2,519 

0, 000 
0, 005 
0, 007 

Fhitung 
R2 

11,747 
0, 407 

 

 

Berdasarkan Tabel 4.6 di atas diperoleh persamaan regresi linier 

ganda sebagai berikut: 

Y = 72,372 + 0, 220  X1 + 0, 187 X2 

Adapun Interpretasi dari persamaan regresi linier ganda tersebut 

adalah: 

a. Konstanta (a)  bernilai positif sebesar 72,372. 

Artinya jika tidak ada proporsi waktu belajar dan media pembelajaran 

atau bernilai nol maka prestasi belajar adalah sebesar 72,372. 

b. Koefisien regresi variabel proporsi waktu belajar (b1) benilai positif 

sebesar 0, 220. 

Artinya setiap penambahan 1 poin proporsi waktu belajar maka akan 

menambah prestasi belajar sebesar 0, 220 dengan asumsi variabel lain 

tetap. 

c. Koefisien regresi variabel media pembelajaran (b2) bernilai positif 

sebesar    0, 187. Artinya setiap penambahan 1 poin media 

pembelajaran maka akan menambah prestasi belajar sebesar 0, 187 

dengan asumsi variabel lain tetap. 
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b. Uji t  

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh secara 

individual variabel independen (proporsi waktu belajar dan media 

pembelajaran) terhadap variabel dependen (prestasi belajar). Adapun uji t 

yang dilakukan adalah: 

a. Pengaruh proporsi waktu belajar terhadap prestasi belajar. 

Berdasarkan analisis regresi linier ganda (uji t) diketahui 

bahwa thitung > ttabel, yaitu 2,862> 2,000. Hal  ini berarti Ho (tidak 

ada pengaruh proporsi waktu belajar terhadap prestasi belajar 

ekonomi) ditolak dan menerima H1, yang artinya proporsi waktu 

belajar  berpengaruh positif terhadap prestasi belajar ekonomi. 

b. Pengaruh media pembelajaran terhadap prestasi belajar. 

Berdasarkan analisis regresi linier ganda (uji t) diketahui 

bahwa thitung > ttabel, yaitu 2,419 > 2,000. Hal  ini berarti Ho (tidak 

ada pengaruh proporsi waktu belajar terhadap prestasi belajar 

ekonomi) ditolak dan menerima H1, yang artinya proporsi waktu 

belajar  berpengaruh positif terhadap prestasi belajar ekonomi. 

c. Uji F  

Berdasarkan analisis variansi regresi linier ganda (uji F) diketahui 

bahwa Fhitung > Ftabel, yaitu 11,747 > 3,150. Hal ini berarti Ho (tidak ada 

pengaruh proporsi waktu belajar dan media pembelajaran secara bersama-

sama terhadap prestasi belajar ekkonomi) ditolak dan menerima HI.  

Artinya, proporsi waktu belajar dan media pembelajaran secara bersama-

sama berpengaruh positif terhadap prestasi belajar ekonomi. 
d. Keofisien Determinasi 

Berdasarkan analisis data menggunakan alat bantu program SPSS 

15.0 diperoleh nilai kofisien determinasi (R2) sebesar 0,407. Arti dari 

koefisien ini adalah bahwa pengaruh yang diberikan oleh kombinasi 

variabel proporsi waktu belajar dan media pembelajaran secara bersama-
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sama terhadap prestasi belajar adalah sebesar 40,7%, sedangkan sisanya 

dipengaruhi oleh variabel lain. 

e. Sumbangan Relatif (SR%) dan Sumbangan Efektif (SE%) 

Dari hasil perhitungan diketahui bahwa variabel proporsi waktu belajar 

memberikan sumbangan relatif sebesar 54,31% dan sumbangan efektif 

22,1%. Media pembelajaran memberikan sumbangan relatif sebesar 

45,69% dan sumbangan efektif 18,59%. Berdasarkan besarnya sumbangan 

relatif dan efektif nampak bahwa variabel proporsi waktu belajar 

mempunyai pengaruh yang paling besar terhadap prestasi belajar 

dibandingkan dengan variabel media pembelajaran.  

 

D. KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan 

Dari hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. ”Ada pengaruh proporsi waktu belajar terhadap prestasi belajar ekonomi 

pada siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Sambirejo Sragen Tahun Ajaran 

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

ganda (uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 2,862> 2,000 dan nilai 

signifikansi < 0,05, yaitu 0,005 dengan sumbangan efektif sebesar 22,1%. 

2. “ Ada pengaruh media pembelajaran terhadap prestasi belajar ekonomi 

pada siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Sambirejo Sragen Tahun Ajaran 

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

ganda (uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 2,419 > 2,000 dan nilai 

signifikansi < 0,05, yaitu 0,007 dengan sumbangan efektif sebesar 18,59%. 

3. “ Ada pengaruh proporsi waktu belajar dan media pembelajaran terhadap 

prestasi belajar ekonomi pada siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Sambirejo 

Sragen Tahun Ajaran 2011/2012” dapat diterima. Hal ini berdasarkan 

analisis variansi regresi linier ganda (uji F) diketahui bahwa Fhitung > Ftabel, 

yaitu 11,747 > 3,150 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000. 
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4. Hasil uji koefisien determinasi (R2) sebesar 0,407 menunjukkan bahwa 

besarnya pengaruh proporsi waktu belajar dan media pembelajaran secara 

bersama-sama terhadap prestasi belajar melanjutkan studi ke Perguruan 

Tinggi adalah sebesar 40,7%, sedangkan 59,3% sisanya dipengaruhi oleh 

variabel lain yang tidak diteliti. 

2. Saran 

a. Bagi siswa  

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh antara proporsi 

waktu belajar dan media pembelajarn terhadap prestasi siswa. oleh karena 

itu, siswa di harapkan mampu mengatur jadwal belajar dengan teratur, dan 

memanfaatkan media pembelajaran yang tersedia secara maksimal. 

Dengan demikian maka di harapkan  presta sisiswa dapat di tingkatkan. 

b. Bagi Guru 

Dengan adanya peran  guru sebagai pendidik sekaligus wali di 

sekolah, diharapkan mampu memberikan bimbingan kepada siswa untuk 

mengatur jadwal belajar yang efektif dan menggunakan media 

pembelajaran secara maksimal, sehingga siswa menjadi lebih menarik dan 

lebih termotivasi untuk belajar. 

c. Bagi Orang Tua 

Orang tua sebagai wali hendaknya membimbing dan mengawasi 

anak dalam mengatur proporsi waktu belajar di rumah, serta membantu 

kelancaran aktivitas belajar dengan menyediakan atau memfasilitasi media 

belajar agar anak menjadi lebih aktif dan menarik untuk belajar sehingga 

mendapatkan prestasi yang memuaskan. 

d. Bagi peneliti yang akan datang 

Penelitian ini dapat dijadikan  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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