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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan data hasil penelitian yang telah 

dikumpulkan mengenai pola asuh orangtua dan disiplin belajar terhadap prestasi 

belajar, maka kesimpulan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Hasil uji hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang 

positif dan signifikan pola asuh orangtua terhadap prestasi belajar ekonomi 

siswa kelas X IIS SMA Negeri 19 Medan T.A 2016/2017 dimana diperoleh 

nilai thitung> ttabel (2,092> 2,009) dan nilai signifikansi 0,00 < 0,05 dengan 

demikian hipotesis diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh 

positif dan signifikan antara pola asuh orangtua terhadap prestasi belajar 

ekonomi siswa kelas X IIS SMA Negeri 19 Medan T.A 2016/2017. 

2. Hasil hipotesis secara parsial juga menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 

yang positif dan signifikan disiplin belajar terhadap prestasi belajar ekonomi 

siswa kelas X IIS SMA Negeri 19 Medan T.A 2016/2017 dimana nilai thitung > 

ttabel (4,636 > 2,009) dan nilai signifikansi 0,00 < 0,05 dengan demikian 

hipotesis diterima.  

3. Sedangkan hasil hipotesis secara simultan (uji F) menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh yang positif dan signifikan pola asuh orangtua dan disipilin 
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belajar terhadap prestasi belajar siswa kelas X IIS SMA Negeri 19  Medan 

T.A 2016/2017 dimana nilai fhitung> ftabel (99,898> 3,18 ) dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,000 (0,000 < 0,05).sehingga hipotesis diterima. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas maka penulis 

memberikan beberapa saran yaitu: 

1. Bagi orangtua hendaknya selalu mempertahankan pola asuh yang baik 

kepada anak-anaknya, misalnya memberikan pola asuh yang bersifat 

demokratis, karena orangtua merupakan pendidik yang pertama dan utama 

bagi perkembangan anak dimana hal ini tentunya sangat berpengaruh 

terhadap moral dan disiplin belajar anak. 

2. Bagi siswa/i hendaknya semakin meningkatkan disiplin belajarnya baik di 

rumah maupun di sekolah karena disiplin belajar merupakan kunci 

keberhasilan belajar siswa dan hal tersebut berguna bagi masa depan. 

3. Bagi kepala sekolah dan guru hendaknya memperhatikan disiplin belajar 

siswanya karena hal itu akan berpengaruh terhadap berlangsungnya proses 

belajar mengajar yang baik. 

 

 

 

 

 


