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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan terhadap penelitian yang 

dilakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Temuan yang diperoleh dari jawaban responden tentang Pemberian 

perhatian orang tua di SD 010097 Selawan Kec. Kisaran Timur T.A 

2017/2018 tergolong baik. Hal itu tampak pada data yang diperoleh dalam 

penelitian ini, dimana dari 52 orang siswa yang diberikan angket valid. 

2. Temuan yang diperoleh dari jawaban responden tentang disiplin belajar 

anak di SD 010097 Selawan Kec. Kisaran Timur T.A 2017/2018 tergolong 

baik. Hal itu tampak pada data yang diperoleh dalam penelitian ini, dimana 

dari 52 orang siswa yang diberikan angket valid. 

3. Koefisien korelasi yang diperoleh setelah data diperoleh adalah sebesar   

dengan         0,279 sehingga 0,617 > 0,279 atau                 yang 

artinya kedua variabel memiliki hubungan yang positif. 

4. Dari hasil perhitungan uji t untuk mengetahui apakah hipotesis diterima 

atau ditolak maka diperoleh         sebesar 5,544 sedangkan        pada taraf 

signifikan 5% sebesar 1,676 sehingga 5,544 > 1,676 atau                 

yang artinya hipotesis dalam penelitian ini dapat diterima. 
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5. Berdasarkan hasil analisis secara keseluruhan, maka dapat disimpulkan 

bahwa Ho ditolak dan Ha diterima yaitu terdapat hubungan yang positif dan 

signifikan antara pemberian perhatian orang tua dengan disiplin belajar 

anak kelas V SD Negeri 010097 Selawan Kec. Kisaran Timur T.A 

2017/2018. 

 

5.2. Saran 

Dari hasil penelitian dan kesimpulan, maka dapat diajukan saran-saran 

sebagai berikut: 

1. Siswa hendaknya lebih mendekatkan diri pada orang tua, sebab orang tua 

merupakan salah satu sumber belajar yang mampu memberikan solusi 

terhadap keberhasilan siswa dalam belajar. 

2. Orang tua hendaknya memberikan perhatian terhadap anak di rumah 

maupun di sekolah. 

3. Diharapkan bagi peneliti lain yang mengkaji masalah-masalah yang 

relevan dengan penelitian ini, sehingga hasil penelitian berikutnya dapat 

dijadikan perbandingan terhadap data yang lebih objek. 

4. Lembaga sekolah, khususnya SD Negeri 010097 Selawan Kec. Kisaran 

Timur, sekiranya tetap melaksanakan kerja sama dan turut campur orang 

tua terhadap pendidikan sekolah. 

 


