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BAB 6 

PENUTUP 

 

6.01. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada siswa SMA Ksatrian 2 

Semarang, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis dapat diterima, yaitu ada 

hubungan antara keharmonisan keluarga dan regulasi diri dengan prestasi 

belajar. Semakin baik keharmonisan keluarga dan regulasi diri maka semakin 

tinggi prestasi belajar, begitu pula sebaliknya. Sumbangan efektif variabel 

keharmonisan keluarga dan regulasi diri terhadap prestasi belajar siswa SMA 

Ksatrian 2 Semarang sebesar 17,1%. 

 

6.02. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat 

memberikan beberapa saran yaitu :  

1. Bagi siswa SMA Ksatrian 2 Semarang  

Berdasarkan hasil penelitian diketahui disarankan kepada siswa SMA 

Ksatrian 2 Semarang agar dapat mempertahankan kesadaran terhadap setiap 

tugas dan tanggung jawab yang diterima, sehingga siswa dapat menunjukkan 

regulasi diri yang baik agar setiap tugas dan tanggung jawab tersebut dapat 

terlaksanakan dengan baik. Regulasi diri yang baik dari siswa akan semakin 

mampu meningkatkan prestasi belajar. Siswa SMA Ksatrian 2 Semarang 

disarankan dapat membina komunikasi yang efektif dengan orangtua, 

sehingga siswa tetap dapat menunjukkan prestasi belajar yang baik. 

 



47 

2. Bagi SMA Ksatrian 2 Semarang 

Peneliti menyarankan agar pihak SMA Ksatrian 2 Semarang dapat 

meningkatkan peran aktif guru bimbingan dan konseling untuk 

mengidentifikasi permasalahan yang dialami siswa, baik yang bersumber dari 

internal dengan pihak sekolah ataupun dengan lingkungan, sehingga tidak 

menghambat prestasi belajar siswa. 

3. Bagi Orangtua 

Orangtua diharapkan dapat bersedia menunjukkan keterbukaan, 

kesediaan memahami permasalahan yang dialami anak untuk selanjutnya 

dapat membimbing dan memberikan pengarahan kepada anak, sehingga  

regulasi diri yang dimiliki anak dapat semakin baik dan dapat meningkatkan 

prestasi belajar anak. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti yang tertarik mengetahui lebih jauh mengenai prestasi 

belajar, agar mempertimbangkan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi 

timbulnya prestasi belajar, yaitu faktor internal, meliputi faktor jasmaniah, 

motivasi, dan sikap, serta faktor ekternal, meliputi karakteristik guru, isi, 

pengaturan kelas dan teknik penyampaian pelajaran, kualitas dari 

pengalaman belajar (misalnya, kurikulum, cara penyampaian pelajaran, dan 

hubungan dengan guru), interaksi dengan teman sebaya dan sekolah, kelas 

sosial, etnisitas, kombinasi dari stres di rumah dan/atau di sekolah, kurangnya 

dukungan terhadap keunikan atau ekspresi kreatif. 
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