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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI, SARAN 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil perhitungan data maka dapat disimpulkan bahwa 

terdapat pengaruh secara bersama-sama antara perhatian orang tua dan 

fasilitas belajar terhadap hasil belajar pada siswa di SMK Nurul Iman Jakarta. 

Hasil uji hipotesis menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara perhatian orang tua 

terhadap hasil belajar. Berdasarkan hasil uji T thitung 5,181 > ttabel 1,637. 

Artinya perhatian orang tua yang di berikan kepada siswa tinggi maka hasil 

belajar yang diperoleh siswa akan tinggi, namun sebaliknya apabila perhatian 

orang tua yang diberikan kurang maka hasil belajar siswa yang diperoleh 

akan menurun. 

2. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara fasilitas belajar terhadap 

hasil belajar. Berdasarkan hasil uji T thitung 2,470 > ttabel 1,637. Artinya 

fasilitas belajar yang disediakan mendukung proses belajar mengajar maka 

hasil belajar pada siswa akan tinggi, namun jika sebaliknya apabila fasilitas 

belajar yang disediakan kurang maka akan berdampak pada hasil belajar 

siswa akan menurun. 
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3. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara perhatian orang tua dan 

fasilitas belajar terhadap hasil belajar. Berdasarkan hasil uji F fhitung 20,133 

> ftabel 3,16. Artinya perhatian orang tua dan fasilitas belajar yang diberikan 

tinggi akan berdampak pada meningkatkan hasil belajr siswa, namun 

begitupun sebaliknya jika perhatian orang tua dan fasilitas belajar yang 

diberikan rendah maka akan berdampak pada menurunnya hasil belajar siswa  

B. Implikasi 

  Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh perhatian orang tua 

dan fasilitas belajar terhadap hasil belajar korespondensi pada siswa kelas X 

di SMK Nurul Iman Jakarta, terdapat pengaruh yang positif signifikan antara 

perhatian orang tua dan fasilitas belajar terhadap hasil belajar, semakin tinggi 

perhatian orang tua dan fasilitas belajar maka akan semakin tinggi pula hasil 

belajar yang diperoleh siswa. Berdasarkan hasil penelitian tersebut pihak 

sekolah sebaiknya menyediakan fasilitas belajar yang layak bagi siswa agar 

dapat membantu siswa dalam belajar agar dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa dan untuk para orang tua harus meningkatkan perhatian kepada anak-

anaknya dalam proses pembelajaran mereka sehingga dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa tersebut. 

  Berdasarkan rata-rata perhitungan skor pada indikator perhatian orang 

tua  diperoleh indikator terendah adalah memberikan bimbingan belajar ,hal 

tersebut terjadi karena masih banyaknya orang tua yang sibuk dengan 
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pekerjaannya masing-masing dan  kurang memberikan bimbingan belajar 

kepada anak-anaknya. 

  Berdasarkan rata-rata perhitungan skor pada indikator fasilitas belajar 

diperoleh indikator terendah adalah sarana dan sub indikator terendah adalah 

jalan menuju sekolah, hal tersebut terjadi karena masih kurangnya sarana yang 

disediakan oleh sekolah untuk para siswa dan juga jarak yang cukup jauh 

antara rumah ke sekolah menyebabkan banyaknya siswa yang terlambat 

mengikuti pelajaran. 

C. Saran 

 Berdasarkan kesimpulan dan implikasi diatas saran yang dapat peniliti berikan 

adalah sebagai berikut : 

1. Saran bagi Sekolah 

 Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal bagi pendidikan anak 

diharapkan dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa seperti pengadaan 

fasilitas belajar penunjang proses pembelajaran terutama yang terkait pada 

mata pelajaran korespondensi misalnya pengadaan mesin tik maupun 

memperbanyak computer di ruang laboratorium maupun menyediakan 

penggunaan LCD Proyektor serta perbanyak pengadaan laboratorium dan 

sarana-sarana lain untuk membantu siswa dalam proses pembelajaran dan 

untuk sekolah seharusnya lebih selektif lagi dalam memilih siswanya 

berdasarkan regional tempat mereka tinggal agar tidak terjadi sesuatu yang 
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dapat menggangu siswa yang terjadi akibat jarak yang jauh antara rumah dan 

sekolah. 

2. Saran bagi Orang Tua 

 Orang tua sebagai pendidik yang pertama dan utama hendaknya lebih 

memperhatikan perkembangan pendidikan anaknya dengan tidak hanya 

berpaku kepada sekolah dan guru untuk melakukan pengajaran dan 

memperhatikan perkembangan pendidikan anaknya, untuk itu orang tua 

diharapkan dapat memberikan sedikit perhatian kepada anaknya agar mereka 

terpacu untuk mendapatkan hasil belajar yang baik khususnya memberikan 

bimbingan belajar yang teratur kepada anaknya. 

3. Saran bagi Siswa 

 Siswa diharapakan dapat lebih giat dan mempunyai semangat untuk 

mencapai hasil belajar yang terbaik di sekolah, dan siswa diharapkan dapat 

memaksimalkan fasilitas belajar yang disediakan oleh sekolah dan dapat 

membanggakan orang tua yang sudah memberikan perhatian kepada 

anaknya. 

4. Saran peneliti selanjutnya 

 Diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat menyempurnakan dan 

meningkatkan kualitas penelitian lebih lanjut khususnya yang berkaitan 

dengan perhatian orang tua, fasilitas belajar dan hasil belajar.  


