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BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian yang telah dilaksanakan ini berhasil memberikan kesimpulan

secara empiris dan membuktikan bahwa hipotesis yang dikemukakan diawal

adalah benar. Kesimpulan tersebut berupa :

1. Terdapat pengaruh positif signifikan antara disiplin belajar terhadap hasil

belajar. Artinya disiplin belajar yang tinggi dalam pelaksanaan proses

belajar mengajar, maka hasil belajar pada siswa juga akan meningkat.

2. Terdapat pengaruh positif signifikan antara lingkungan keluarga terhadap

hasil belajar. Artinya lingkungan keluarga yang baik, maka hasil belajar

yang didapat akan baik

3. Terdapat pengaruh positif signifikan disiplin belajar dan lingkungan

keluarga terhadap hasil belajar.Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh

peneliti, dapat diketahui bahwa koefisien determinasi atau pengaruh

antara disiplin belajar dan lingkungan keluarga terhadap hasil belajar

sebesar 0,278. Jadi kemampuan dari variabel disiplin belajar dan

lingkungan keluarga untuk menjelaskan hasil belajar secara simultan

sebesar 27,8%.
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B. Implikasi

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, bahwa terdapat

pengaruh antara disiplin belajar dan lingkungan keluarga terhadap hasil

belajar siswa kelas XI-IIS pada SMA Negeri 45 Jakarta. Hal tersebut

membuktikan bahwa disiplin belajar dan lingkungan keluarga merupakan

beberapa faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Implikasi yang diperoleh

dari hasil penelitian ini adalah:

a. Disiplin belajar sangat penting karena dengan adanya disiplin belajar

siswa menjadi lebih taat dalam mematuhi peraturan yang telah

ditetapkan, memiliki disiplin waktu dalam belajar serta tanggung jawab

dengan kewajibannya dalam belajar. Untuk meningkatkan hasil belajar

melalui disiplin belajar dapat dilakukan dengan cara siswa mengatur

waktu belajarnya dengan lebih baik lagi.

b. Untuk meningkatkan hasil belajar melalui lingkungan keluarga dapat

dilakukan dengan pemberian fasilitas belajar yang mendukung proses

pembelajaran anak dirumah dan menciptakan suasana rumah yang

nyaman dan kondusif bagi anak.

C. Saran

Berdasarkan implikasi yang telah diuraikan diatas, maka peneliti

memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan yang

bermanfaat, antara lain:

1. Siswa diharapkan mampu menumbuhkan kedisiplinan dalam belajar baik

di sekolah maupun di rumah, agar bisa membawa dampak yang positif



103

terhadap hasil belajar siswa. Siswa harus lebih sadar serta memiliki

tanggung jawab dengan kewajibannya sebagai pelajar.

2. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan yang dapat menumbuhkan

dampak yang positif terhadap hasil belajar siswa. Beberapa upaya yang

bisa dilakukan yaitu dengan menciptakan hubungan yang harmonis

antara orang tua dan anak, menciptakan suasana rumah yang nyaman

bagi anak, serta menyediakan fasilitas yang mampu mendukung proses

belajar anak.


