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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan

sebelumnya, maka ditarik kesimpulan bahwa :

1. Disiplin kerja guru ekonomi dalam proses pembelajaran di kelas dari hasil

angket tergolong “ Sangat Baik” yakni pada persentase 83,2 % dan dari

hasil observasi juga tergolong "Sangat Baik" yaitu pada persentase 81, 4 %

2. Disiplin belajar siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Mandau dari

hasil angket  tergolong “Sangat baik” yakni pada persentase 81,8 % dan

dari hasil observasi juga tergolong "Sangat Baik" yaitu pada persentase

81,06 %.

3. Berdasarkan hasil analisis korelasi product moment mengenai pengaruh

disiplin kerja guru ekonomi dalam proses pembelajaran di kelas terhadap

disiplin belajar siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Mandau

diketahui bahwa ada pengaruh yang signifikan. Hal ini dapat dilihat pada

rxy 0,951 lebih besar dari rtabel pada taraf signifikan 5% (0,951>0,175).

Dengan demikian Ha diterima dan Ho ditolak, yang berarti ada pengaruh

yang signifikan antara disiplin kerja guru ekonomi dalam proses

pembelajaran di kelas terhadap disiplin belajar siswa di Sekolah Menengah

Atas Negeri 3 Mandau. Disiplin kerja guru ekonomi dalam proses

pembelajaran di kelas memberi pengaruh terhadap disiplin belajar siswa

sebesar 90,4 %. Itu artinya variabel X memberikan kontribusi sebesar 90,4

124



125

%. Terhadap variabel Y, sedangkan sisanya 9,6% nya dipengaruhi oleh

faktor-faktor lain. Adapun kontribusi variabel x terhadap Y yaitu 0,951

termasuk dalam kategori sangat kuat (0,80 – 1,000).1

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas , penulis ingin

memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Siswa

Kepada siswa agar selalu meningkatkan disiplin belajar dan

menyadari arti pentingnya disiplin belajar dalam pelaksanaan proses

pembelajaran dik elas, agar terciptanya situasi dan kondisi kelas yang

kondusif sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan

ilmu yang disampaikan oleh guru didepan kelas dapat diserap dengan baik

sehingga siswa dapat memahami dan mengerti pelajaran yang disampaikan

oleh guru. Bagi siswa yang telah memiliki disiplin belajar yang baik agar

dapat mempertahankannya sedangkan siswa yang memiliki disiplin belajar

yang kurang baik agar dapat memperbaiki dan meningkatkannya.

2. Guru

Kepada guru agar senantiasa meningkatkan disiplin kerja

khususnya dalam proses pembelajaran di kelas. Sehingga tujuan dari

proses pembelajaran dapat tercapai dengan baik dan siswa pun dapat

termotivasi untuk mencontoh prilaku disiplin guru tersebut. Karena guru

merupakan seorang teladan bagi siswa.

1 Sugiono, Op., Cit.,
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3. Kepala Sekolah

Kepada kepala sekolah diharapkan untuk dapat bekerja sama

menciptakan suasana disiplin di lingkungan Sekolah Menengah Atas

Negeri 3 Mandau dan agar lebih memperhatikan keadaan guru dan siswa

dalam menerapkan kebijakan yang berlaku disekolah terutama dalam hal

disiplin, baik itu disiplin kerja guru atau disiplin belajar siswa.


