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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan rumusan masalah dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, 

maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Lingkungan keluarga berpengaruh terhadap modal sosial. Artinya semakin baik 

lingkungan keluarga maka modal sosial juga semakin tinggi. Berdasarkan fakta di 

lapangan, lingkungan keluarga responden masuk kategori sedang disebabkan 

kurangnya intensitas perhatian keluarga serta lemahnya sistem peraturan yang 

diterapkan keluarga. 

2. Lingkungan sekolah berpengaruh terhadap modal sosial. Artinya semakin baik 

lingkungan sekolah maka modal sosial juga semakin tinggi. Berdasarkan fakta di 

lapangan, lingkungan sekolah responden masuk kategori sedang disebabkan 

kurangnya keeratan dan keakraban yang terjalin antara guru dengan siswa serta 

kurangnya kesesuaian antara metode pembelajaran dengan karakteristik materi 

pelajaran. 

3. Terdapat pengaruh dari lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah secara 

bersama-sama terhadap modal sosial. Artinya semakin baik lingkungan keluarga 

dan lingkungan sekolah maka modal sosial juga semakin tinggi. 
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5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan maka 

beberapa saran dapat dikemukakan sebagai berikut : 

1. Lingkungan keluarga berdasarkan skor responden masuk kategori sedang. Artinya 

lingkungan keluarga yang dimiliki responden dinilai cukup. Namun dalam upaya 

meningkatkan modal sosial  diperlukan kerja sama antara guru dengan orang tua 

dimana guru dapat mengkomunikasikan modal sosial yang dimiliki siswa kepada 

orang tuanya sehingga dapat dideteksi kekurangan atau kelemahan modal sosial 

siswanya. Hal ini juga dapat dilakukan melalui dibentuknya forum jaringan sosial 

antara guru, orang tua dan siswa. Selain itu untuk membiasakan siswa dapat 

mengemukakan pendapatnya bisa dilakukan dengan metode pembelajaran yang 

melatih siswa untuk percaya diri dalam mengemukakan pendapatnya, seperti 

metode pembelajaran colaborative, cooperative, brainstorming maupun role 

playing. 

2. Para siswa hendaknya tidak segan untuk menceritakan permasalahan yang di 

alaminya kepada keluarganya serta para siswa tidak segan untuk menjalin 

keeratan dan keakraban dengan gurunya. 

3. Lingkungan sekolah merupakan faktor dominan yang mempengaruhi modal 

sosial. Oleh karena itu, meskipun suasana dan peraturan sekolah sudah cukup 

untuk mengembangkan modal sosial para siswa, namun hendaknya diimbangi 

dengan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materi pelajaran 
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seperti pelajaran ilmu pengetahuan sosial hendaknya disajikan sesuai dengan 

karakter dan tujuan IPS dimana tidak hanya menekankan pada aspek kognitif saja 

tapi lebih kepada aspek afektifnya . 

4. Penelitian ini hanya mengetahui berapa besar pengaruh lingkungan keluarga dan 

lingkungan sekolah terhadap modal sosial siswa. Hal ini disebabkan oleh 

keterbatasan waktu, tenaga dan biaya, maka diharapkan kepada peneliti lain untuk 

dapat melanjutkan hasil penelitian ini agar lebih sempurna. 

 

 


