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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian analisis data dapat diperoleh kesimpulan 

bahwa lingkungan keluarga mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

prestasi belajar siswa. Hal ini dapat diketahui dari nilai t hitung, dimana nilai t 

hitung dalam penelitian ini adalah 3,277 lebih dari besar dari t tabel yaitu 

1,70, maka diputuskan bahwa lingkungan keluarga mempunyai pengaruh 

secara nyata terhadap prestasi belajar siswa kelas VII di SMP Negeri 4 

Batuan Sumenep. 

Lingkungan sekolah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

prestasi belajar siswa. Hal ini diketahui dari analisis uji t, dimana nilai t hitung 

dalam penelitian ini adalah 2,896 lebih dari besar dari t tabel yaitu 1,70, 

maka diputuskan bahwa lingkungan sekolah mempunyai pengaruh terhadap 

prestasi belajar siswa kelas VII di SMP Negeri 4 Batuan Sumenep. 

Lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap prestasi belajar. Hal ini dapat diketahui dari nilai F 

hitung = 19,494 lebih besar dari F tabel yaitu 3,90, dengan demikian ada 

pengaruh kondisi lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah terhadap 

prestasi belajar siswa kelas VII di SMP Negeri 4 Batuan Sumenep, 

sedangkan tingkat pengaruh yang terjadi bernilai sedang. 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, dikemukakan 

beberapa saran sebagai berikut: 

1. Bagi orang tua 

Untuk selalu menciptakan kondisi yang harmonis dan kondusif di rumah 

demi peningkatan prestasi belajar siswa. 

2. Bagi Konselor 

Untuk selalu memperhatikan perkembangan siswa dilihat dari faktor 

lingkungan yang mempengaruhinya, karena dengan memperhatikan 

lingkungan yang mempengaruhinya perkembangan anak akan baik. 

3. Bagi guru 

Untuk selalu meningkatkan metode mngajar yang inovatif, sehingga 

tercipta lingkungan kelas yang kondusif dan menyenangkan. 

4. Bagi siswa 

Untuk selalu meningkatkan prestasi dan motivasi belajarnya. 

5. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Untuk mengembangkan penelitian tentang pengaruh lingkungan keluarga 

dan lingkungan sekolah terhadap prestasi belajar siswa sehingga 

diperoleh hasil yang maksimal. 

6. Bagi STKIP PGRI Sumenep 

Untuk selalu memperhatikan kebutuhan mahasiswa dalam melakukan 

kegiatan praktek lapangan, terutama yang berkaitan dengan sarana dan 

prasarana. 
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