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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pengolahan data serta pengujian hipotesis 

dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Terdapat pengaruh yang signifikan antara Tingkat pendidikan orang tua 

terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran PKn. Hal ini dibuktikan dari 

rhitung > rtabel yaitu 0,579 > 0,308 pada taraf signifikan 5%. 

Pengaruh antara variabel (x)  tingkat pendidikan orang tua terhadap variabel 

(y) hasil belajar siswa pada mata pelajaran PKn tergolong sedang, diperoleh 

dari perhitungan nilai korelasi 0,579 yang memiliki interprestasi nilai korelasi 

pada tingkat hubungan yang sedang. 

Keberartian hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan uji “t” 

dan diperoleh harga thitung adalah sebesar 6,15 dan harga ttabel 2,021 karena 

thitung > ttabel pada taraf signifikan 5% maka hipotesis Ha diterima, dan 

hipotesis Ho ditolak. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa terdiri dari dua faktor 

yaitu faktor dari dalam diri siswa dan faktor dari luar diri siswa. Optimalnya 

hasil belajar siswa tergantung pada proses belajar siswa dan proses mengajar 

guru. Di dalam keluarga, tingkat pendidikan formal orang tua dapat 

mempengaruhi hasil belajar anak di sekolah karena semakin tinggi 
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pendidikan orang tua diharapakan akan lebih mampu melakukan perannya 

yang sangat penting dalam hal mengarahkan, mendidik dan membimbing 

anak untuk mendapatkan hasil belajar yang baik. 

B. Saran 

Dalam penelitian ini, peneliti mengharapkan kiranya : 

1. Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan kepada kita bahwa pendidikan 

orang tua berpengaruh terhadap hasil belajar siswa di sekolah. Diharapkan 

kepada orang tua siswa agar lebih memperhatikan perkembangan dan 

kebutuhan anaknya. Sebagai orang tua haruslah mampu mendidik, mampu 

memberikan rasa ketenangan, kenyamanan dan kegembiraan, dan mampu 

menjadi panutan serta selalu memperhatikan perkembangan hasil belajar 

anaknya. 

2. Diharapkan kepada Kepala Sekolah dan guru sebagai pendidik juga 

memberikan perhatian terhadap perkembangan hasil belajar siswa  di sekolah, 

dengan demikian siswa akan lebih termotivasi untuk mendapatkan hasil 

belajar yang lebih baik lagi. 

3. Diharapkan kepada pemerintah agar dapat memberikan pemahaman kepada 

setiap orang tua  bahwa pendidikan diperlukan untuk mendidik anak-anaknya. 

Pendidikan dan pengasuhan dari orang tua haruslah berorientasi kepada 

kebutuhan anaknya sehingga kelak bisa menjadi hebat dan berguna bagi 

keluarga, masyarakat dan negara.  


