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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan  sebagai berikut:  

1. Perhatian orang tua berkontribusi positif dan signifikan terhadap prestasi 

belajar ekonomi siswa kelas XI IPS SMA Negeri 1 Karanganom Tahun 

Ajaran 2017/2018. Berdasarkan uji t diperoleh thitung>ttabel, yaitu 

6,913>2,000 dan nilai probabilitas<0,05 yaitu 0,000.  

2. Motivasi belajar berkontribusi positif dan signifikan terhadap prestasi 

belajar ekonomi siswa kelas XI IPS SMA Negeri 1 Karanganom Tahun 

Ajaran 2017/2018. Berdasarkan uji t diperoleh thitung>ttabel, yaitu 

6,211>2,000 dan nilai probabilitas<0,05, yaitu 0,000. 

3. Perhatian orang tua dan motivasi belajar secara bersama-sama 

berkontribusi terhadap prestasi belajar ekonomi siswa kelas XI IPS SMA 

Negeri 1 Karanganom Tahun Ajaran 2017/2018. Berdasarkan hasil uji 

keberartian regresi linier ganda (uji F) diketahui Fhitung>Ftabel, yaitu 

49,051>3,150 dan nilai signifikansi<0,05 yaitu 0,000. Dari kombinasi 

kedua variabel di atas total sumbangan efektif kedua variabel sebesar 

54,8%, sedangkan sisanya yaitu 45,2% dipengaruhi oleh variabel lain 

yang tidak diteliti.  

 

B. Implikasi 

Dengan pemberian perhatian orang tua dan motivasi belajar akan 

berpengaruh terhadap prestasi belajar ekonomi, sehingga dengan pemberian 

perhatian orang tua dan motivasi belajar dengan baik akan meningkatkan 

prestasi belajar ekonomi, oleh karena itu perlu dipertahankan atau 

ditingkatkan. 

Jika siswa ingin meningkatkan prestasi belajar maka perhatian orang 

tua harus dimulai dari dukungan orang tua siswa dalam kegiatan belajar 
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disekolah maupun dirumah. Jika siswa ingin meningkatkan prestasi belajar 

maka motivasi belajar harus diperhatikan mulai dari dorongan belajar 

semangat belajar dan lingkungan belajar yang kondusif agar siswa merasa 

nyaman dalam belajar. 

Penelitian ini diharapkan sebagai evaluasi diri dan bahan masukan 

agar siswa lebih memperhatikan dalam meningkatkan prestasi belajar 

ekonomi. Mendorong siswa untuk diberikan perhatian orang tua dan motivasi 

belajar sehingga dapat mengurangi kegagalan dan dapat mencapai prestasi 

belajar yang memuaskan. 

 

C. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat diberikan saran-saran 

sebagai berikut: 

1. Bagi Sekolah 

Pihak sekolah sebaiknya mengadakan sosialisasi tentang pentingnya 

prestasi belajar. 

2. Bagi Guru 

Guru disarankan lebih sering memberikan tugas yang beraneka ragam 

kepada siswa sehingga siswa tidak bosan dan lebih tertarik. 

3. Bagi Orang Tua 

Orang tua disarankan untuk terus berupaya memberikan pengetahuan dan 

perhatian pada siswa karena perhatian dari orang tua memiliki peran 

yang penting dalam prestasi belajar siswa. 


