
 

 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka kesimpulan dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. 

1. Ada pengaruh Disiplin Belajar di Rumah terhadap hasil belajar IPS Terpadu siswa kelas  

VIII SMP Wiyatama Tahun Pelajaran 2012/2013 atau dengan kata lain hipotesis peneliti 

terbukti. Baik buruknya disiplin belajar di rumah sangat mempengaruhi hasil belajar siswa. 

2. Ada pengaruh Cara Belajar terhadap hasil belajar IPS Terpadu siswa kelas VIII SMP  

Wiyatama Tahun Pelajaran 2012/2013 atau dengan kata lain hipotesis peneliti terbukti.    

Baik buruknya cara belajar di rumah sangat mempengaruhi hasil belajar siswa. 

3. Ada pengaruh Perhatian Orang Tua terhadap hasil belajar IPS Terpadu siswa kelas VIII  

SMP Wiyatama Tahun Pelajaran 2012/2013 atau dengan kata lain hipotesis peneliti  

terbukti. Baik buruknya perhatian orang tua sangat mempengaruhi hasil belajar  

siswa. 

4. Ada pengaruh Disiplin Belajar di rumah, cara belajar dan perhatian orang tua terhadap  

hasil belajar IPS Terpadu siswa kelas VIII SMP Wiyatama Tahun Pelajaran 2012/2013  

atau dengan kata lain hipotesis peneliti terbukti.  
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B. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Disiplin belajar di rumah, cara belajar dan perhatian 

orang tua terhadap hasil belajar IPS Terpadu siswa kelas VIII SMP Wiyatama Bandar 

Lampung Tahun Pelajaran 2012/2013, maka penulis menyarankan: 

1. Hendaknya siswa dapat meningkatkan disiplinan belajar di rumah dengan baik karena  

 dengan disiplin belajar dengan baik dan teratur akan berdampak pula pada hasil belajar  

 yang semakin baik. 

2. Hendaknya siswa dapat meningkatkan cara belajar dengan baik karena dengan cara  

 belajar dengan baik dan teratur akan berdampak pula pada hasil belajar yang semakin  

 baik. 

3. Hendaknya siswa dapat meningkatkan kedisiplin belajar di rumah dengan baik karena  

 dengan semakin baiknya cara belajar yang dilakukan akan berdampak pula pada hasil  

 belajar yang semakin baik.  

4. Hendaknya orang tua dapat memberikan perhatian dan kepedulian yang baik terhadap  

 perkembangan anak disekolah, dengan memberikan perhatian dan kepedulian yang baik  

 terhadap perkembangan anak disekolah akan berdampak pula pada hasil belajar yang  

 semakin baik. 

5. Hendaknya siswa dapat meningkatkan disiplin belajar di rumah dengan baik, cara belajar  

 yang baik, dan perhatian orang tua yang memeberikan dukungan dan perhatian terhadap  

 perkembangan sekolah anak maka akan berdampak baik pada hasil belajar yang semakin  

 baik 

 


