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BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian tentang pengaruh pergaulan

teman sebaya terhadap kedisiplinan dan hasil belajar siswa di MI Sabilul

Muhtadin Pakisrejo Rejotangan Tulungagung. Peneliti mendapatkan

kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedisiplinan dan hasil belajar siswa kelas IV di MI Sabilul Muhtadin

tergolong dalam kategori sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata

skor kedisiplinan kelas IV Musa 83,40 kategori sangat baik dan rata-

rata skor kedisiplinan kelas IV Harun 86,19 juga termasuk kategori

sangat baik. Selain berdasarkan pedoman penilaian tersebut, tingkat

kedisiplinan siswa juga dapat dilihat pada daftar hadir atau presensi

siswa setiap harinya sebagaimana terlampir. Untuk hasil belajar dapat

dilihat dari rata-rata hasil belajar ulangan harian Akidah Akhlak kelas

IV Musa yaitu 87,40 dan kelas IV Harun yaitu 90. Berdasarkan Kriteria

Ketuntasan Minimum (KKM) untuk mata pelajaran akidah akhlak

yakni 73, maka hasil belajar akidah akhlak keseluruhan siswa kelas IV

dikatakan berhasil atau tuntas dikarenakan diatas KKM secara

keseluruhan.
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2. Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara pergaulan teman

sebaya terhadap kedisiplinan siswa kelas IV di MI Sabilul Muhtadin.

Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya hasil penelitian yaitu nilai

Fhitung = 12,530 ≥ Ftabel = 3,22 pada signifikan 0,001 ≤ 0,05 untuk N =

43. Maka dapat disimpulkan bahwa Ha diterima dan Ho ditolak.

3. Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara pergaulan teman

sebaya terhadap hasil belajar siswa kelas IV di MI Sabilul Muhtadin.

Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya hasil penelitian yaitu nilai

Fhitung = 3,393 ≥ Ftabel = 3,22 pada signifikan 0,037 ≤ 0,05 untuk N =

43. Maka dapat disimpulkan bahwa Ha dan Ho ditolak.

4. Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara pergaulan teman

sebaya terhadap kedisiplinan dan hasil belajar siswa kelas IV di MI

Sabilul Muhtadin. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai signifikansi

pada Pillai’s Trasce, Wilk’s Lambda, Hotelling’s Trace, dan Roys

Largest Root < 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa Ha diterima dan

Ho ditolak.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka peneliti

mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Peneliti yang akan datang

Hendaknya peneliti yang akan datang mengembangkan penelitian

tentang pengaruh pergaulan teman sebaya terhadap kedisiplinan dan hasil
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belajar siswa kelas IV di MI Sabilul Muhtadin Pakisrejo Rejotangan

Tulungagung sehingga menambah khazanah pengembangan ilmu

penelitian. Selain itu, diharapkan peneliti lain dapat membenahi atau

menyempurnakan hasil penelitian sehingga dapat menambah wawasan.

Dan peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah waktu proses

penelitian dengan sampel yang lebih banyak lagi. Sehingga hasil

penelitian dapat lebih baik, sesuai dengan apa yang diharapkan.

2. Bagi Kepala MI Sabilul Muhtadin

Pergaulan teman sebaya terbukti dapat mempengaruhi kedisiplinan

dan hasil belajar siswa. Sehingga peneliti memberikan saran kepada

Kepala Madrasah agar menjadikan hasil penelitian ini sebagai bahan

masukan dan pertimbangan guna pembelajaran di sekolah lebih baik dan

sebagai bahan kajian untuk meningkatkan kedisiplinan dan hasil belajar

siswa.

3. Bagi Guru MI Sabilul Muhtadin

Guru diharapkan dapat memanfaatkan interaksi antar siswa dalam

pergaulan teman sebaya untuk meningkatkan kedisiplinan dan hasil

belajar siswa serta dapat mengantisipasi guru dalam memperhatikan

pergaulan teman antar siswa yang dapat memberikan dampak yang tidak

baik.

4. Bagi Peserta Didik MI Sabilul Muhtadin

Siswa perlu meningkatkan hasil belajar dengan sering berinteraksi

dengan teman sebayanya, lebih selektif dalam memilih teman bergaul
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dan menciptakan pergaulan teman sebaya yang baik dan mendukung

teman-teman dalam kegiatan sekolah sehingga tidak terjerumus dalam

hal-hal negatif yang dapat menyebabkan kerugian.

5. Secara Umum

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan pembaca

sebagai wujud pengembangan ilmu pengetahuan.

Demikian saran-saran yang dapat peneliti kemukakan dalam

skripsi ini, semoga bermanfaat demi kemajuan dan keberhasilan

pendidikan.


