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V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan
Berdasarkan data yang telah diperoleh dari hasil penelitian, maka dapat
disimpulkan sebagai berikut:
1. Ada hubungan yang kuat dan signifikan antara pengawaan orang tua dengan
prestasi belajar IPS siswa kelas VII SMP Negeri Satu Atap Gedongtataan.
Ada korelasi yang positif, ini dibuktikan dengan hasil perhitungan
menggunakan rumus korelasi Product Moment yaitu

= 0,81. Hal ini dapat

diartikan bahwa semakin baik pengawasan orang tua maka semakin baik pula
prestasi belajar yang akan dimiliki seorang siswa. Rendahnya prestasi belajar
siswa SMP Negeri Satu Atap Gedongtataan dikarenakan kurangnya
pengawasan

orang

tua.

Pentingnya

pengawasan

orang

tua

dalam

perkembangan belajar anaknya serta pengawasan orang tua terhadap putra
putrinya akan sangat berhubungan pada prestasi anaknya baik di sekolah
ataupun di luar sekolah. Dengan memberi pengawasan maka seorang anak
akan merasa diperhatikan, sehingga timbul keinginan untuk belajar dan
mengejar prestasi yang terbaik.
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2. Ada hubungan yang kuat dan signifikan antara kenyamanan ruangan belajar
dengan prestasi belajar IPS siwa SMP Negeri Satu Atap Gedongtataan, Hal ini
dibuktikan dengan hasil perhitungan yang diperoleh menggunakan rumus
korelasi Product Moment dan diperoleh hasil

= 0,72. Dari hasil perhitungan

tersebut dapat diartikan bahwa ada hubungan yang positif antara kenyamanan
ruangan belajar dengan prestasi belajar siswa. Rata-rata siswa SMP Negeri
Satu Atap tidak memiliki ruangan belajar tersendiri. Sehingga prestasi yang
dimiliki siswa SMP Negeri Satu Atap gedongtataan dapat dikatakan sangat
rendah.
3. Ada hubungan yang kuat dan signifikan antara kelengkapan sarana belajar
dengan prestasi belajar IPS siswa SMP Negeri Satu Atap Gedongtataan . hal
ini dibuktikan dengan perhitungan menggunakan rumus korelasi Product
Moment diperoleh hasil

= 0,74, ini berarti ada hubungan yang positif

antara kelengkapan saranan belajar dengan prestasi belajar. Semakin lengkap
sarana yang dimiliki seorang siswa maka semakin baik pula prestasi belajar
seorang siswa, begitu pula sebaliknya. Siswa siswi SMP Negeri Satu Atap
Gedongtataan kebanyakan hanya mengandalkan sarana yang ada di sekolah
saja. Sehingga di rumah mereka tidak dapat belajar dengan baik. Pemenuhan
sarana dan prasarana belajar dirasa akan sangat berguna bagi kelengkapan
sumber-sumber belajar. Sehingga semakin banyak sumber belajar yang
dimiliki oleh seorang anak, maka pengetahuan dan wawasan seorang anak
akan semakin luas.
4. Ada hubungan yang kuat dan signifikan antara keadaan ekonomi orang tua
dengan prestasi belajar IPS siswa SMP Negeri Satu Atap Gedongtataan. Hal
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ini dibuktikan dengan perhitungan menggunakan rumus korelasi Product
Moment dan diperoleh hasil

= 0,76. Dari hasil perhitungan dapat diartikan

bahwa ada hubungan yang positif antara keadaan ekonomi orang tua dengan
prestasi belajar, semakin baik keadaan ekonomi orang tua maka akan semakin
baik pula prestasi yang dimiliki seorang siswa. Rendahnya pendapatan orang
tua mengakibatkan prestasi seorang anak rendah. Hal ini dikarenakan dengan
pendapatan yang rendah maka orang tua tidak dapat memenuhi kebutuhan
sarana belajar anaknya.
B.

Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka penulis memberikan saran-saran sebagai
berikut:
1. Diharapkan kepada orang tua siswa agar lebih memperhatikan putra putrinya
dalam belajar. Juga sering memberikan motivasi agar tumbuh semangat
belajar pada diri anaknya.
2. Diharapkan kepada orang tua siswa supaya dapat memberikan ruangan
tersendiri bagi anak untuk belajar sehingga tidak terganggu dengan kegiatan
lainnya.
3. Diharapkan kepada orang tua siswa supaya dapat memenuhi sarana dan
prasarana belajar .
4. Diharapkan kepada orang tua siswa supaya dapat berupaya meningkatkan
pendapatan sehingga kebutuhan anak dalam belajar dapat terpenuhi.

