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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

A. Kesimpulan 

 

 

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis mengenai disiplin belajar dan 

lingkungan keluarga siswa terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas XI IPS SMA 

Muhammadiyah 2 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2014/2015, dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut. 

1. Ada pengaruh positif dan signifikan disiplin belajar terhadap hasil belajar 

ekonomi siswa kelas XI IPS SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung Tahun 

Pelajaran 2014/2015. Jika disiplin belajar siswa baik (dalam hal ini disiplin 

belajar pada mata pelajaran ekonomi kelas XI IPS ), maka hasil belajar yang 

diperoleh siswa akan baik. Apabila disiplin siswa buruk atau siswa tidak 

disiplin dalam belajar maka hasil belajar yang diperoleh siswa akan rendah. 

2. Ada pengaruh positif dan signifikan lingkungan keluarga siswa terhadap hasil 

belajar ekonomi siswa kelas XI IPS SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung 

Tahun Pelajaran 2014/2015. Jika lingkungan keluarga baik dan mendukung 

siswa dalam belajar maka hasil belajar yang diperoleh terutama pada mata 

pelajaran ekonomi akan baik atau meningkat. 
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3. Ada pengaruh positif dan signifikan disiplin belajar dan lingkungan keluarga 

siswa terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas XI IPS SMA Muhammadiyah 

2 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2014/2015.  Jika disiplin belajar dan 

lingkungan keluarga siswa baik maka hasil belajar ekonomi siswa akan baik. 

sebaliknya, jika disiplin belajar dan lingkungan keluarga siswa rendah atau 

buruk maka hasil belajar ekonomi siswa akan rendah. 

 

 

B. Saran  

 

 

Berdasarkan hasil penelitian tentang disiplin belajar dan lingkungan keluarga siswa 

terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas XI IPS SMA Muhammadiyah 2 Bandar 

Lampung Tahun Pelajaran 2014/2015, maka peneliti memberikan saran sebagai 

berikut. 

1. Disiplin belajar merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi hasil 

belajar. Siswa yang patuh terhadap tata tertib sekolah, siswa yang patuh 

terhadap  jadwal belajar, kepatuhan siswa terhadap mengerjakan tugas yang 

diberikan oleh guru serta kepatuhan siswa dalam perencanaan belajar baik di 

rumah maupun di sekolah. Maka jika itu dapat diterapkan oleh siswa hal 

tersebut akan membuat hasil belajar siswa baik dan hasil belajar akan 

meningkat terutama pada mata pelajaran ekonomi. 

2. Lingkungan keluarga siswa mempengaruhi hasil belajar siswa . lingkungan 

keluarga yang mendukung dan baik serta adanya dorongan dari keluarga 
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dalam proses belajar siswa. Maka hasil belajar yang diperoleh siswa akan baik 

dan meningkat terutama pada mata pelajaran ekonomi. 

3. Hasil belajar tidak hanya dipengaruhi oleh disiplin belajar dan lingkungan 

keluarga siswa saja, tetapi hasil belajar  juga dipengaruhi oleh faktor-faktor 

lain diantaranya cara belajar, minat belajar siswa, metode mengajar guru, 

relasi guru dengan siswa, keadaan gedung, sarana sekolah dan lainnya. Hal 

tersebut penting baik bagi sekolah, guru dan orang tua untuk memperhatikan 

hal- hal yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Selain hal tersebut 

peneliti berharap kepada peneliti lainnya untuk dapat meneliti faktor-faktor 

lain yang dapat  meningkatkan hasil belajar selain disiplin belajar dan 

lingkungan keluarga siswa. 

 

 


