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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dalam skripsi ini 

yang berjudul “Pengaruh Tingkat Pendidikan Orangtua terhadap Minat 

Belajar Siswa di SDN 1 Boyolangu Tulungagung” maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat pendidikan orangtua 

dasar (X1) terhadap minat belajar siswa (Y) di SDN 1 Boyolangu 

Tulungagung. Berdasarkan hasil analisis uji regresi linier sederhana 

diperoleh nilai fhitung4,911dengan signifikansi 0,045 < 0,05 yang berarti Ha 

diterima dan Ho ditolak. Jadi hipotesis pada penelitian ini diterima yang 

menyebut bahwa “Ada pengaruh Tingkat Pendidikan Orangtua Dasar (X1) 

terhadap Minat Belajar Siswa (Y) di SDN 1 Boyolangu Tulungagung. 

2. Terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat pendidikan orangtua 

menengah (X2) terhadap minat belajar siswa (Y) di SDN 1 Boyolangu 

Tulungagung. Berdasarkan hasil analisis uji regresi linier sederhana 

diperoleh nilai fhitung54,299dengan signifikansi 0,000 < 0,05 yang berarti 

Ha diterima dan Ho ditolak. Jadi hipotesis pada penelitian ini diterima 

yang menyebut bahwa “Ada pengaruh Tingkat Pendidikan Orangtua 

Menengah (X2) terhadap Minat Belajar Siswa (Y) di SDN 1 Boyolangu 

Tulungagung. 
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3. Terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat pendidikan orangtua 

tinggi (X3) terhadap minat belajar biswa (Y) di SDN 1 Boyolangu 

Tulungagung. Berdasarkan hasil analisis uji regresi linier sederhana 

diperoleh nilai nilai fhitung112.987 dengan signifikansi 0,000 < 0,05 yang 

berarti Ha diterima dan Ho ditolak.  Jadi hipotesis pada penelitian ini 

diterima yang menyebut bahwa “Ada pengaruh Tingkat Pendidikan 

Orangtua Tinggi (X3) terhadap Minat Belajar Siswa (Y) di SDN 1 

Boyolangu Tulungagung. 

4. Terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat pendidikan orangtua 

keseluruhan (X4) terhadap minat belajar siswa (Y) di SDN 1 Boyolangu 

Tulungagung. Berdasarkan hasil analisis uji regresi linier sederhana 

diperoleh nilai fhitung582.289dengan signifikansi 0,000 < 0,05 yang berarti 

Ha diterima dan Ho ditolak. Jadi hipotesis pada penelitian ini diterima 

yang menyebut bahwa “Ada pengaruh Tingkat Pendidikan Orangtua 

Keseluruhan (X4) terhadap Minat Belajar Siswa (Y) di SDN 1 Boyolangu 

Tulungagung. 

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 pnelitian 

tentang pengaruh tingkat pendidikan orangtua terhadap minat belajar siswa 

kelas IV di SDN 1 Boyolangu Tulungagung sehingga menambah khazanah 
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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 Sekolah SDN 1 Boyolangu Tulungagung 

Tingkat pendidikan orangtua terbukti dapat mempengaruhi minat 

belajar siswa. sehingga peneliti memberikan saran kepada Kepala Sekolah 

agar menjadikan hasil penelitian ini sebagai bahan masukan dan 

pertimbangan guna pembelajaran disekolah lebih baik dan sebagai bahan 

kajian untuk meningkatkan minat belajar siswa. 

3. Bagi Guru SDN 1 Boyolangu Tulungagung 

Guru diharapkan dapat memanfaatkan interaksi antar orangtua 

siswa untuk meningkatkan minat belajar siswa serta dapat mengantisipasi 

guru dalam hal meningkatkan minat belajar pada siswa yang dapat 

memberikan dampak yang tidak baik. 

4. Bagi Peserta Didik SDN 1 Boyolangu Tulungagung 

Siswa perlu meningkatkan minat belajar dengan sering berinteraksi 

dengan orangtua, bersungguh-sungguh dalam belajar sehingga orangtua 

akan lebih mendukung dalam memfasilitasi kebutuhan yang dibutuhkan 

demi terciptanya minat belajar siswa yang maksimal. 
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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. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


