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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

▪ Berdasarkan uraian dan analisis hasil penelitian, maka dapat ditarik 

kesimpulan yang menyatakan bahwa dukungan sosial orang tua dan 

harga diri secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap 

prestasi belajar siswa kelas XI IPS SMA Kristen 1 Salatiga (jateng). 

▪ Analisa hasil penelitian statistik adalah diperoleh nilai Fhitung sebesar  

1.942 dengan tingkat signifikansi 0.149 > 0.05dengan demikian 

dukungan sosial orang tua dan harga diri tidak dapat dijadikan sebagai 

prediktor terhadap prestasi belajar atau komponen dukungan sosial 

orang tua dan harga diri berpengaruh negatif terhadap prestasi belajar. 

 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, dirumuskan beberapa saran sebagai 

berikut: 

▪ Bagi Siswa dan Siswi 

a. Dukungan sosial orang tua bagi siswa diharapkan dapat ditingkatkan 

lagi untuk menjaga kestabilan prestasi belajar pada sekolah tersebut. 

b. Harga diri siswa lebih ditingkatkan lagi agar tumbuh keyakinan dan 

kepercayaan diri lagi dalam meraih prestasi belajar. 

c. Siswa jangan mudah berpuas diri terlebih dahulu dengan prestasi 

belajar yang diraih, namun lebih ditingkatkan lagi agar dapat 

bersaing dengan siswa dari sekolah-sekolah yang berbeda. 
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▪ Bagi Kepala Sekolah 

Kepala sekolah selaku pimpinan diharapkan dapat melakukan 

pendekatan dengan orang tua murid dalam kaitannya dengan prestasi 

belajar. Terutama berhubungan dengan dukungan sosial dan harga diri yang 

merupakan salah satu bagian faktor penentu perkembangan prestasi belajar 

siswa. 

 

▪ Bagi Yayasan Sekolah 

Yayasan sekolah diharapkan dapat memberikan penyuluhan bagi orang 

tua murid tentang akan pentingnya dukungan sosial orang tua dalam 

perkembangan prestasi belajar dan tentunya memberikan penyuluhan pula 

bagi harga diri siswa dalam hal kaitannya dengan meraih prestasi belajar. 

 

▪ Bagi Penelitian Selanjutnya 

Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan. Keterbatasan dalam 

penelitian ini berupa persepsi responden tergantung pada pemahaman setiap 

item pernyataan yang tercantum dalam kuesioner, sehingga kemungkinan 

terjadi perbedaan antara persepsi responden dengan pengukuran yang 

bersifat pernyataan. Sehingga kemungkinan terjadi bias atau responden 

menjawab yang tidak sesuai dengan kenyataan diri. 

 Di samping itu pula, hasil penelitian ini didapatkan bahwa tidak ada 

pengaruh yang signifikan antara dukungan sosial orang tua dan harga diri 

terhadap prestasi belajar pada industri pendidikan, terutama di sekolah. oleh 

karena itu diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat mengembangkan 

dan mencari perspektif yang lebih luas lagi tentang faktor-faktor apa saja 

yang mempengaruhi kebutuhan prestasi belajar atau menggali kembali 

mengenai benar tidaknya hasil yang didapatkan tentang penelitian ini. 


