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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

    Berdasarkan penyajian dan analisis data tentang pengaruh disiplin 

guru terhadap prestasi belajar siswa dalam proses pembelajaran ekonomi di  

Sekolah Madrasah Aliyah Hasanah Pekanbaru maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa: 

1. Hasil analisis disiplin guru erhadap prestasi belajar siswa di Madrasah 

Aliyah Hasanah Pekanbaru diperoleh nilai korelasi 0,563 yang berarti 

terdapat pengaruh yang signifikan. 

2. Prestasi Belajar Siswa dapat disimpulkan bahwa data distribusi frekuensi 

data nilai pembelajaran di Sekolah Madrasah Aliyah Hasanah Pekanbaru 

dengan nilai terendah 68 dan nilai tertinggi 98.Selanjutnya, rata-rata 

distribusi frekuensi data pembelajaran di Sekolah Madrasah Aliyah 

Hasanah Pekanbarumencapai80. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi 

frekuensi data nilai di Sekolah Madrasah Aliyah HasanahPekanbaru 

tergolong “Baik”. 

3. Dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan disiplin 

guru terhadap prestasi belajar siswa dalam proses pembelajaran ekonomi di 

Sekolah Madrasah Aliyah Hasanah Pekanbaru dengan besar koefisien 

determinasi (R Square) adalah 0,317. Kontribusi disiplin guru  terhadap 

prestasi belajar siswa adalah sebesar 31,7% selebihnya ditemukan oleh 

variabel lain 
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B. Saran 

  Dengan melihat hasil dari penelitian yang menunjukkan ada 

pengaruh yang signifikan antara disiplin guru terhadap terhadap prestasi 

belajar siswa, maka penulis menyarankan: 

1. Kepada kepala sekolah disarankan agar lebih intensif memotivasi dan 

membina disiplin guru-guru disekolah. 

2. Diharapkan kepada seluruh guru terutama guru ekonomi disarankan untuk 

terus meningkatkan disiplin terutama dalam hal proses pembelajaran bagi 

siswa. Suatu hal yang perlu amat disadari oleh para pendidik bahwa 

keteladanan baik dalam konsistensi berpikir dan bersikap dalam kehidupan 

sehari-hari merupakan media utama dalam menanamkan nilai-nilai disiplin. 

3. Kepada seluruh pihak sekolah semoga dapat membantu pelaksanaan disiplin 

dengan tepat dan benar bagi guru-guru sehingga dapat berjalan semaksimal 

mungkin. 

4. Kepada siswa/siswi diharapkan untuk selalu meningkatkan aspek kognitif, 

afektif dan psikomotor dalam proses pembelajaran, dan selalu mengadakan 

intropeksi diri dalam proses pembelajaran serta selalu aktif dan kreatif 

mencari dan meningkatkan prestasi belajarnya. 

5. Peneliti, selanjutnya dapat dijadikan sebagai dasar peneliti lanjutan dengan 

memperluas variabel dan subjek penelitian tentang disiplin guru ekonomi 

dalam proses pembelajaran terhadap prestasi belajar siswa. 

 

 


