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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A.  Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan dapat diperoleh beberapa kesimpulan untuk 

mengetahui  kondisi sosial ekonomi orang tua dan hasil belajar siswa kelas XI IPS 

SMA Negeri 2 Dolok Sanggul sebagai berikut  

1. Status pekerjaan yang dimiliki oleh orang tua siswa kelas XI IPS SMA Negeri 

2 Dolok Sanggul adalah pekerjaan berstatus tinggi ( PNS, Guru, TNI), 

berstatus sedang (pedagang) dan berstatus rendah (petani) orang tua siswa 

lebih banyak bekerja sebagai sebagai petani, (53,57%) dan yang paling sedikit 

bekerja sebagai pedagang (17,85%). Status pekerjaan orang tua ini kurang 

mendukung dalam kegiatan belajar di kelas XI IPS SMA Negeri 2 Dolok 

Sanggul karena yang sewajarnya berstatus tinggi memperoleh hasil belajar 

ananknya yang lebih tinggi  

2. Tingkat pendidikan orang tua siswa diantaranya peguruan tinggi, sekolah 

menengah atas, sekolah menengah pertama dan sekolah dasar, pendidikan 

orang tua  mendukung kegiatan belajar siswa yang  pada akhirnya 

mendukung terhadap hasil belajar geografi siswa di kelas XI IPS SMA 

Negeri 2 Dolok Sanggul 

3. Pendapatan orang tua siswa kelas XI IPS SMA Negeri 2 Dolok Sanggul  

mencakup pendapatan tinggi, berpendapan sedang dan pendapatan dalam 
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kategori rendah. Hal ini mendukung hasil belajar geografi siswa di kelas XI 

IPS SMA Negeri 2 Dolok Sanggul.  

4. Hasil belajar siswa kelas XI IPS pada mata pelajaran geografi SMA Negeri 2 

Dolok Sanggul yakni bervariasi yakni (72,28%) dalam kategori baik (tuntas)  

(76-84) dan  10,71% dalam kategori tinggi (85-95) sesuai dengan kriteria 

ketuntasan minimum KKM yang artinya sebagian besar siswa dapat 

mengikuti pembelajaran dikelas.  

A. Saran 

Sesuai dengan kesimpulan maka ditarik saran yakni : 

1. Teori status pekerjaan orang tua tidak sesuai lagi diterapkan dalam hasil 

belajar siswa oleh karena itu sudah selayaknya peneliti selanjutnya tidak 

menggunakannya lagi.  

2. Pendidikan orang tua pada umumnya masih sesuai dengan nilai hasil 

belajar anak namun masih ditemukan orang tua yang berpendidikan tinggi 

memiliki hasil belajar anaknya tergolong cukup. Oleh karena itu sudah 

sewajarnya orang tua lebih memotivasi anaknya supaya lebih giat belajar 

pada masa yang akan datang.  

3. Pada umumnya yang berpendapatan tinggi memiliki nilai anaknya 

tergolong baik akan tetapi masih ada yang memiliki nilai rendah 

sehubungan dengan itu sudah sewajarnya orang tua memotivasi anaknya 

dalam hal belajar khususnya dalam mata pelajaran geografi. 
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4.  Hasil belajar siswa pada umumnya  tuntas, namun masih ada siswa belum 

tuntas, oleh karena itu, sudah selayaknya kepada sekolah memotivasi guru 

geografinya agar lebih meningkatkan proses pembelajaran demikian juga 

dengan guru sudah selayaknya  membenahi kegiatan pembelajaran  dikelas 

sehingga hasil belajar geografi siswa semakin baik. 

 

 

 


