
 

 

 

 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

Pada bagian kelima ini akan diuraikan tentang kesimpulan dan saran dari 

penelitian yang telah dilakukan. Pembahasan beberapa hal tersebut secara rinci 

disajikan sebagai berikut. 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis, maka dapat diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut. 

1. Ada pengaruh keadaan ekonomi orang tua terhadap perhatian orang tua  siswa 

Kelas VIII semester genap SMP Negeri 1 Pagelaran Pringsewu Tahun 

Pelajaran 2013/2014.  

2. Ada pengaruh disiplin belajar terhadap perhatian orang tua  siswa Kelas VIII 

semester genap SMP Negeri 1 Pagelaran Pringsewu Tahun Pelajaran 

2013/2014.  

3. Ada pengaruh langsung keadaan ekonomi orang tua terhadap hasil belajar IPS 

Terpadu siswa Kelas VIII semester genap SMP Negeri 1 Pagelaran 

Pringsewu Tahun Pelajaran 2013/2014.  

4. Ada pengaruh langsung disiplin belajar terhadap hasil belajar IPS Terpadu 

siswa Kelas VIII semester genap SMP Negeri 1 Pagelaran Pringsewu Tahun 

Pelajaran 2013/2014. 
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5. Ada pengaruh perhatian orang tua terhadap hasil belajar IPS Terpadu siswa 

Kelas VIII semester genap SMP Negeri 1 Pagelaran Pringsewu Tahun 

Pelajaran 2013/2014.  

6. Ada pengaruh keadaan ekonomi orang tua terhadap hasil belajar IPS Terpadu 

melalui perhatian orang tua siswa Kelas VIII semester genap SMP Negeri 1 

Pagelaran Pringsewu Tahun Pelajaran 2013/2014. 

7. Ada pengaruh disiplin belajar terhadap hasil belajar IPS Terpadu melalui 

perhatian orang tua siswa Kelas VIII semester genap SMP Negeri 1 Pagelaran 

Pringsewu Tahun Pelajaran 2013/2014.  

8. Ada pengaruh keadaan ekonomi orang tua dan disiplin belajar secara 

bersama-sama terhadap perhatian orang tua siswa Kelas VIII semester genap 

SMP Negeri 1 Pagelaran Pringsewu Tahun Pelajaran 2013/2014.  

9. Ada pengaruh keadaan ekonomi orang tua dan disiplin belajar melalui 

perhatian orang tua terhadap hasil belajar IPS Terpadu siswa Kelas VIII 

semester genap SMP Negeri 1 Pagelaran Pringsewu Tahun Pelajaran 

2013/2014.  
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B. Saran 

 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Pengaruh Keadaan Ekonomi Orang Tua 

dan Disiplin Belajar melalui Perhatian Orang Tua terhadap Hasil Belajar IPS 

Terpadu Siswa Kelas VIII Semester genap SMP Negeri 1 Pagelaran Pringsewu 

Tahun Pelajaran 2013/2014” , maka peneliti memberikan saran sebagai berikut: 

 

1. Keadaan ekonomi orang tua siswa merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar siswa. Oleh karena itu, orang tua hendaknya 

mengatur anggaran rumah tangganya agar keperluan pokok sekolah anaknya 

dapat terpenuhi, karena dengan keadaan ekonomi yang cukup kesempatan 

untuk memperoleh hasil belajar yang baik akan semakin terbuka lebar. 

2. Siswa sebagai peserta didik,  hendaknya lebih meningkatkan disiplin diri baik 

di sekolah dan di rumah dan memandang bahwa disiplin belajar bukan 

merupakan suatu paksaan melainkan sebagai suatu kewajiban yang harus 

dilakukan sehingga dengan adanya kedisiplinan belajar yang baik akan 

meningkatkan hasil belajarnya. 

3. Pihak keluarga hendaknya meningkatkan kualitas perhatiannya terhadap anak 

dengan membantu anak menemukan kesulitan belajar, memberikan fasilitas 

belajar, mendorong kemandirian anak dan menjalin hubungan kerjasama. 

Diharapkan dengan ini semua siswa lebih bersemangat dalam belajar dan 

merasa diperhatikan oleh orang tuanya sehingga akan meningkatkan disiplin 

dan aktivitas belajarnya, yang akhirnya akan meningkatkan prestasi 

belajarnya. 

 


