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                     V. KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN IMPLIKASI 

 

A. Kesimpulan 

1.  Minat baca berpengaruh positif terhadap hasil belajar mata pelajaran  

IPS siswa di SMP N 7 Purwokerto. Hal ini menunjukan bahwa 

apabila minat baca tinggi maka hasil belajar akan meningkat. 

2.  Disiplin belajar berpengaruh positif terhadap hasil belajar mata 

pelajaran IPS siswa di SMPN 7 Purwokerto. Hal ini menunjukan 

bahwa semakin siswa berdisipin dalam belajar siswa akan 

mendapatkan hasil belajar yang tinggi. 

3.  Kondisi sosial ekonomi orang tua berpengaruh positif terhadap hasil 

belajar mata pelajaran IPS siswa di SMPN 7 Purwokerto. Hal ini 

menunjukan bahwa kondisi sosial ekonomi yang baik akan 

cenderung meningkatkan hasil belajar yang baik. 

 

            B. Keterbatasan 

1. Data penelitian yang digunakan hanya mengambil pada populasi 

siswa kelas VII saja, tidak seluruh siswa baik kelas VII, VIII dan IX 

di SMP N 7 Purwokerto. 

2. Variabel bebas yang diteliti hanya terdiri dari tiga variabel saja, 

sehingga masih ada variabel bebas lainya yang tidak diteliti yang 

mempengaruhi hasil belajar siswa. 
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3. Siswa mengira pengisian kuisioner akan berpengaruh terhadap nilai 

akademik siswa sehingga dalam mengisi kuisioner ada beberpa 

siswa yang mengisinya tidak dengan keadaan yang sebenarnya. 

 

          C. Implikasi 

1.   Hasil belajar siswa akan meningkat apabila minat membaca buku 

terutama buku mata pelajar IPS disertai dengan fasilitas buku 

diperpustakaan sekolah yang lengkap. 

2. Hasil belajar siswa akan meningkat apabila sikap disiplin siswa 

dalam mengikuti pembelajaran IPS selalu diterapkan. Dalam hal 

ini, guru harus lebih tegas dan selalu mengawasi siswa selama 

kegiatan pembelajaran berlangsung. 

3. Hasil penelitian membuktikan bahwa kondisi sosial ekonomi orang 

tua memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap hasil belajar 

mata pelajar IPS siswa di SMP N 7 Purwokerto. Dalam hal ini 

diharapkan kepada orang tua harus menanamkan hidup sederhana 

sejak dini kepada anak-anaknya agar mereka dapat memahami 

kondisi sosial ekonomi orang tuanya sehingga terbiasa hidup 

sederhana dan menjadikan anak memiliki kepribadian yang baik 

serta mendapat hasil belajar yang baik pula. 
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