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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Simpulan 

 Dari pembahasan mengenai pengaruh Parent Involvement terhadap School 

Engagement pada siswa-siswi kelas IV-VI SD “X” Bandung, dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut : 

1) Terdapat pengaruh parent involvement terhadap school engagement siswa kelas IV-VI SD 

“X” Bandung. 

2) Tipe school involvement dan personal involvement berpengaruh terhadap behavioral 

engagement, emotional engagement, dan cognitive engagement pada siswa kelas IV-VI 

SD “X” Bandung. 

3) Tipe cognitive involvement hanya berpengaruh terhadap cognitive engagement dan tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap behavioral engangement dan emotional 

engagement pada siswa kelas IV-VI SD “X” Bandung. 

 

5.2 Saran 

5.2.1 Saran Teoritis 

 Saran bagi peneliti selanjutnya yang tertarik melakukan penelitian lanjutan adalah : 

 Meneliti mengenai pengaruh parent involvement terhadap school engagement pada sampel 

yang lebih luas. 

5.2.2 Saran Praktis 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat saran yang dapat 

memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan : 
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 Memberikan saran kepada kepala sekolah dan guru-guru SD “X” Bandung untuk 

menghimbau kepada seluruh orang tua siswa-siswi kelas IV-VI untuk terus meningkatkan 

keterlibatan orang tua baik dalam school involvement, personal involvement, dan cognitive 

involvement, mungkin dengan cara mengadakan parents gathering di sekolah. 

 Sekolah menghimbau kepada orang tua untuk meningkatkan parent involvement 

khususnya pada school involvement, seperti orang tua menemani siswa dalam kegiatan 

sekolah, orang tua datang ke sekolah ketika dipanggil oleh wali kelas, orang tua 

mengambil rapor siswa. Menghimbau juga kepada orang tua untuk meningkatkan 

cognitive involvement terhadap anak, seperti orang tua memberi tahu siswa cara belajar 

agar mudah mengingat pelajaran, orang tua mengajak siswa berdiskusi tentang peristiwa 

sehari-hari di lingkungan sekitar, orang tua menyediakan buku-buku cerita/bacaan yang 

dapat menambah pengetahuan siswa. Selain itu, orang tua tetap meningkatkan personal 

involvement terhadap siswa. 

 Memberikan informasi kepada guru Bimbingan Konseling, psikolog, komite sekolah 

dalam pembinaan dengan orang tua untuk mendukung pendidikan siswa di sekolah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


