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BELAJAR IPA SISWA KELAS V SDN GUGUS IV JAGARAGA TAHUN 
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh 

Dukungan Orang Tua terhadap Prestasi Belajar IPA Siswa Kelas V SDN Gugus 

IV Jagaraga Tahun Ajaran 2016/2017. Penelitian ini didasari dari permasalahan, 

bahwa diduga dukungan orang tua berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa. 

Populasi penelitian ini berjumlah 205 dengan sampel sebanyak 205 siswa karena 

semua populasi dijadikan sampel.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rata-

rata dukungan orang tua siswa, adalah 26.76 (baik), diantaranya sekitar 62,8 % 

(133 orang) memiliki dukungan orang tua baik, 24,61 % (48 orang) cukup, dan 

7,17 % (14 orang) rendah. Nilai rata-rata prestasi belajar IPA siswa, adalah 74,65 

yang berkategori cukup. Diantaranya 9,23 % (18 siswa) dalam kategori sangat 

baik,  37,43% (73 siswa) dalam kategori baik, 38,46% (75 siswa) dalam kategori 

cukup baik, 11,79% (23 siswa) dalam kategori kurang baik dan 3,07 % (6 siswa) 

berada pada kategori tidak baik. Terdapat pengaruh yang signifikan variabel 

dukungan orang tua terhadap prestasi belajar IPA siswa kelas V SDN Gugus IV 

Jagaraga Tahun Ajaran 2016/2017 dengan nilai Chi Square ( X 2  
hitung) sebesar 

35,29742 dan membandingkannya dengan X 2  
tabel (4, 0.05) sebesar 9,488 

menghasilkan penolakan terhadap H0. Sumbangan pengaruh sebesar 2,25 % dan 

sisanya 97,75% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diamati dalam penelitian 

ini.  

 

Kata-kata Kunci: Dukungan Orang Tua, Prestasi Belajar  
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The Influence Of Parent Support On Learning Achievement Of Science 

Student  Grade V Of SDN Group IV Jagaraga Academic Year 2016/2017 

 

By : 
Linda Wati 

NIM: E1E013019 
 
 

ABSTRAC 
This study aims to determine whether there is influence of Parents Support on 

Student Learning Achievement of Science Class V SDN Gugus IV Jagaraga 

Academic Year 2016/2017. This research is based on the problem, that allegedly 

parental support influence on student achievement. The population of this study 

amounted to 205 with a sample of 205 students taken with population studies. The 

results showed that the mean value of parent support was 26.76 (good), of which 

around 62.8% (133 people) had good parent support, 24.61% (48 people) were 

sufficient, and 7.17% (14 people) low. The average score of learning achievement 

of science students, was 74.65 that categorized enough. Among them are 9.23% 

(18 students) in very good category, 37.43% (73 students) in good category, 

38.46% (75 students) in good enough category, 11.79% (23 students) in the 

category less good and 3.07% (6 students) are in bad category. There is a 

significant influence of parental support on learning achievement of science grade 

V of SDN Group IV Jagaraga academic year 2016/2017 with Chi Square (X 2 

count) value equal to 35,29742 and compare with X2 table (4, 0.05) equal to 

9,488 resulting in rejection of H0. The contribution of influence about 2.25% and 

the remaining 97.75% influenced by other variables not observed in this study. 

 

Key Words: Parent Support, Learning Achievement 
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A. PENDAHULUAN 

 

Tujuan penelitian ini, adalah untuk mengetahui adakah pengaruh 

dukungan orang tua terhadap  prestasi belajar IPA siswa kelas V SDN Gugus 

IV Jagaraga Tahun Ajaran 2016/2017, dan mencari seberapa besar pengaruh 

dukungan orang tua terhadap prestasi belajar IPA siswa kelas V SDN Gugus 

IV Jagaraga Tahun Ajaran 2016/2017. 

Dalam dunia pendidikan, hasil dari aktivitas belajar siswa dinyatakan 

dalam bentuk hasil belajar atau prestasi belajar. Prestasi, adalah hasil dari 

suatu yang telah dikerjakan, diciptakan, baik secara individual maupun 

kelompok. Prestasi tidak akan pernah dihasilkan selama seseorang tidak 

melakukan suatu kegiatan. Prestasi merupakan bukti keberhasilan usaha yang 

dicapai. Prestasi belajar, adalah hasil yang di peroleh berupa kesan-kesan 

yang mengakibatkan perubahan dalam diri individu sebagai hasil dari 

aktivitas belajarnya. Dengan prestasi belajar, guru dapat mengetahui tingkat 

keberhasilannya dalam  menyampaikan  pelajaran dan sejauh mana 

pemahaman siswa dalam menerima pelajaran. Bagi seorang guru prestasi 

belajar dapat dijadikan pedoman penilaian terhadap keberhasilannya dalam 

membelajarkan siswa.  Tidak ada seorang siswa yang menginginkan prestasi 

belajar yang buruk. Semua siswa pasti menginginkan prestasi belajar yang 

baik, namun untuk mendapatkannya tidak semudah yang dibayangkan, tetapi 

dibutuhkan perjuangan dengan berbagai tantangan yang harus dihadapi untuk 

mencapainya. Mengingat  adanya perbedaan setiap individu dalam hal 

karakter, motivasi, minat dan hal lainnya yang dimiliki oleh setiap siswa akan 

menyebabkan prestasi belajar yang berbeda beda, yaitu prestasi yang 

tergolong  baik, cukup, dan rendah.  

Menurut Hamdani (2011), Prestasi belajar yang baik juga di 

pengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. 

Faktor internal, adalah faktor yang berasal dari dalam individu cukupkan 

faktor eksternal, adalah faktor yang berasal dari luar individu. Diantara 

berbagai faktor tersebut, terdapat faktor dukungan orang tua. Dukungan orang 

tua yang dimaksud, adalah bagaimana sikap, perhatian, bimbingan dan 

motivasi orang tua. Orang tua mempunyai peran yang sangat penting dalam 

membimbing dan memotivasi anak untuk belajar. Orang tua, adalah 

pendidikan yang pertama dan utama yang didapatkan oleh anak. Selain itu, 

sekitar 75% waktu anak dihabiskan dirumah. Untuk itu, orang tua memiliki 

kewajiban untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi anak, sehingga 

dapat menumbuhkan potensi yang dimiliki oleh anak.  

Slameto (2003) juga menjelaskan bahwa faktor keluarga sangat 

berperan aktif bagi siswa dan  hal-hal yang dapat mempengaruhi  

keberhasilan siswa dalam belajar yang diukur dengan prestasi belajar yang 

diraih antara lain: dukungan orang tua, cara orangtua mendidik, relasi antara 

anggota keluarga, keadaan keluarga, keadaan ekonomi keluarga, suasana 

rumah. 
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Berdasarkan penelitian yang di lakukan oleh Donal Afriansyah 

(2013) menjelaskan bahwa, Dukungan orang tua, adalah suatu bantuan yang 

diberikan oleh orang tua terhadap anaknya sehingga anak dapat memecahkan 

masalah yang dihadapinya sesuai dengan kemampuan dan potensi yang 

dimilikinya. Dukungan yang diberikan orang tua tersebut meliputi dukungan 

emosional, dukungan instrumental, dukungan informasi dan dukungan 

penilaian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif 

yang signifikan antara dukungan  orang tua dengan hasil belajar siswa. 

Dimana semakin baik dukungan yang diberikan oleh orang tua maka semakin 

baik pula hasil belajar yang dapat diraih oleh siswa, dan sebaliknya apabila 

semakin rendah dukungan orang tua  yang diberikan maka semakin rendah 

pula hasil belajar yang dicapai oleh siswa.  

Orang tua  yang jarang memberikan bimbingan dan dukungan 

kepada anaknya misalnya tidak mengatur waktu belajar anak, tidak 

melengkapi kelengkapan alat belajar anak, tidak mengetahui kemajuan belajar 

anak, tidak mengetahui kesulitan belajar anak dan lain lain akan 

meneyebabkan anak kurang berhasil dengan prestasi belajarnya. Orang tua 

beranggapan bahwa disekolah anak sudah mendapatkan pendidikan secara 

sepenuhnya sehingga mereka tidak lagi memberikan bimbingan dan 

dukungan kepada anak. Anggapan yang demikian menyebabkan anak kurang 

mendapat perhatian, dan merasa terabaikan,  sehingga berpengaruh terhadap 

prestasi belajarnya. Padahal pendidikan anak dimulai dari pendidikan orang 

tua dan sebagaian besar waktunya lebih banyak dihabiskan dirumah. Oleh 

karena itu, peran aktif dan dukungan orang tua sangat diperlukan untuk 

keberhasilan prestasi belajar anak.  

Begitu juga dengan prestasi belajar IPA. Tentunya  semua siswa 

pasti menginginkan prestasi belajar yang baik dalam pelajaran tersebut. 

Mengingat pelajaran IPA merupakan salah satu mata pelajaran pokok yang 

termasuk sebagai penentu kelulusan pada jenjang Sekolah Dasar (SD). Selain 

itu mata pelajaran IPA juga sangat berhubungan dengan lingkungan manusia 

dalam kehidupan sehari hari, sehingga dengan pengetahuan yang dimilikinya 

akan dapat membantu siswa dalam menyelesaikan permasalahan yang 

berkaitan dengan IPA seperti katrol, bidang miring dan lain lain. Sehingga 

dalam penelitian ini akan menguji hipotesis sebagai berikut: 

Ha, Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan variabel dukungan orang 

tua terhadap prestasi belajar IPA siswa kelas V SDN Gugus 04 Jagaraga 

Tahun Ajaran 2016/2017. 

 H0,Tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan variabel dukungan 

orang tua terhadap prestasi belajar IPA siswa kelas V SDN Gugus 04 

Jagaraga Tahun Ajaran 2016/2017. 

 

B. METODE PENELITIAN 

Berdasarkan permasalahan yang akan diteliti, maka jenis penelitian ini 

tergolong ke dalam penelitian korelatif kausal. Dimana di dalam penelitian ini 

ada variabel independen (variabel yang mempengaruhi) dan dependen 
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(dipengaruhi). Metode pengumpulan data dukungan orang tua dilakukan 

dengan menyebarkan angket kepada siswa yang telah di uji validitas dan 

reliabilitasmya terlebih dahulu. Metode dokumentasi digunakan untuk 

mengumpulkan data prestasi belajar siswa berupa nilai raport siswa khususnya 

pada mata pelajaran IPA. 

Populasi penelitian ini berjumlah 205 orang siswa yang merupakan 

jumlah siswa kelas V  dari 5 sekolah yang termasuk dalam Gugus IV 

Jagaraga. Dengan menggunakan teknik studi populasi didapatkan sampel 

sejumlah 195 orang siswa.  

Dalam penelitian ini, analisis data menggunakan uji statistik non 

parametris. Statistik non parametris merupakan salah satu jenis statistik yang 

tidak menuntut terpenuhi banyak asumsi, misalnya data tidak harus 

berdistribusi normal, Sugiyono (2012:150). Uji statistik yang digunakan 

adalah Gamma (G) yang dilanjutkan dengan uji chi square (x2). Hasil dari 

perhitiungan Gamma (G) menunjukkan seberapa besar hubungan diantara 

kedua variabel, dan uji chi square (x2) menunjukkan apakah hubungan 

diantara kedua variabel tersebut signifikan atau tidak. Untuk nilai perhitungan 

Gamma (G) dikonsultasikan dengan tabel koefisien korelasi (r), sebagi 

berikut: 

Tabel 3.4 Tingkat Korelasi dan Kekuatan Hubungan 

No. Nilai Korelasi (r) Tingkat Hubungan 

1 0,00-0,199 Sangat lemah 

2 0,20-0,399 Lemah 

3 0,40-0,599 Cukup 

4 0,60-0,799 Kuat  

5 0,80-0,100 Sangat Kuat 

(Siregar, 2013:252) 

Hasil perhitungan chi square (x2)  dikonsultasikan dengan chi square 

(x2)tabel  dengan dk= (k-1)(b-1)
1

2
 = (5-1)(3-1) 

1

2
= 4. Dasar pengambilan 

keputusan , yaitu sebagai berikut: 

Jika X 2
hitung  >  X 2

tabel, maka H0 ditolak artinya signifikan, 

Jika X 2
hitung  <  X 2

tabel, maka H0 ditolak artinya tidak signifikan. 
 

 

C. HASIL PENELITIAN 

Hasil Pengumpulan Data Tingkat Pendidikan Orang Tua 

Hasil analisis data angket dukungan orang tua maka diperoleh hasil 

seperti terlihat pada tabel berikut. 

Diagram 4.1. Diagram Dukungan Orang Tua 
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Berdasarkan data pada diagram tersebut, menunjukkan 

tingkatan dukungan orang tua, yaitu dari 195 siswa, sekitar 62,8 % 

(133 orang) memiliki dukungan orang tua dalam Baik, 24,61 % (48 

orang) cukup baik, dan 7,17 % (14 orang) tidak baik.  

 

 

Hasil Pengumpulan Data Prestasi Belajar Siswa 

Dengan teknik dokumentasi nilai raport siswa semester ganjil, 

diperoleh data sebagai berikut: 

Diagram 4.2. Diagram Prestasi Belajar IPA Siswa 

 
 

 

68.2%

24.61%

7.17%

BAIK KURANG RENDAH

Persentase Dukungan Orang Tua Siswa Kelas V SD 

Gugus IV JAGARAGA 

9.23%

37.43% 38.46%

11.79%

3.07%

SANGAT BAIK BAIK CUKUP KURANG SANGAT
KURANG

Persentase Prestasi Belajar IPA Siswa Kelas V SDN 

Gugus IV Jagaraga
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Berdasarkan  diagram tersebut diketahui bahwa dari 195 orang 

siswa,  9,23 % (18 siswa) dalam kategori sangat baik,  37,43% (73 

siswa) dalam kategori baik, 38,46% (75 siswa) dalam kategori cukup 

baik, 11,79% (23 siswa) dalam kategori kurang dan 3,07 % (6 siswa) 

berada pada kategori sangat kurang. 

 

Hasil Analisis Gamma (G) 

Berikut ini hasil perhitungan pengaruh dukungan orang tua 

terhadap prestasi belajar IPA siswa dengan menggunakan uji Gamma.  

1. Uji Gamma antara dukungan orang tua dan Prestasi Belajar Siswa  

Tabel 4.5. Data Dukungan Orang Tua dan Prestasi Belajar Siswa 

Tingkat 

Dukungan 

Orang Tua 

Prestasi Belajar 

Sangat 

Baik 

(SB) 

Baik 

 (B) 

Cukup 

 (C) 

Kurang 

 (K) 

Sangat 

Kurang 

(SK) 

Jumlah 

 

Baik  10 29 27 28 5 99 

Cukup  4 12 34 11 1 62 

Rendah  1 4 28 1 0 34 

Jumlah 15 45 89 40 6 195 

 

 

Gamma (G)  = 0,15 → Sangat Rendah 

 

Hasil analisis ini menginformasikan bahwa pengaruh dukungan 

orang tua dengan prestasi belajar siswa sebesar 0,15 tergolong sangat 

rendah. Kontribusinya sebesar 0,152 x 100% = 2,25%, dan sisanya 

97,75% ditentukan oleh variabel lain dan dapat dikatakan bahwa kita 

mampu mengurangi kesalahan menduga sebesar 33% dari hubungan 

tingkat pendidikan ayah dengan prestasi belajar siswa. 

. 

 

Uji chi Square (x2) 

Tabel 4.2 Tabel Frekuensi Yang Diharapkan (E) Dari Hasil Pengamatan 

(O) Untuk Variabel Dukungan Orang Tua Dengan Prestasi 

Belajar Siswa. 

SEL O E O-E (O-E)2 
𝜮(𝑶 − 𝑬)²

𝑬
 

A 10 7.61 2.39 5.7121 0.750604 

B 29 22.84 6.16 37.9456 1.661366 

C 27 45.18 -18.18 330.5124 7.315458 

D 28 20.3 7.7 59.29 2.92069 

E 5 3.04 1.96 3.8416 1.263684 

F 4 4.76 -0.76 0.5776 0.121345 

G 12 14.3 -2.3 5.29 0.36993 
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H 34 28.29 5.71 32.6041 1.152496 

I 11 12.71 -1.71 2.9241 0.230063 

J 1 1.9 -0.9 0.81 0.426316 

K 1 2.61 -1.61 2.5921 0.993142 

L 4 7.84 -3.84 14.7456 1.880816 

M 28 15.51 12.49 156.0001 10.05803 

N 1 6.97 -5.97 35.6409 5.113472 

O 0 1.04 -1.04 1.0816 1.04 

  35.29742 

 

X 2 
tabel   = (k-1)(b-1) x 

1

2
 = (5-1)(3-1) = 8 x 

1

2
 = 4 

X 2 
tabel  (4, 0,05) = 9,488 

 

Ternyata X 2  
hitung  (35.29742) >  X

 2 
tabel  (9,488), maka Ho 

ditolak. Hal tersebut berarti: Ada pengaruh yang signifikan antara 

dukungan orang tua dengan prestasi belajar IPA siswa. 
 

D. Pembahasan 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, adakah pengaruh antara 

variabel dukungan orang tua dengan prestasi belajar IPA  siswa kelas V SDN 

Gugus IV Jagaraga Tahun Ajaran 2016/2017. Untuk mencapai tujuan 

tersebut, peneliti mengumpulkan data dengan metode dokumentasi, dimana 

teknik tersebut merupakan teknik pengumpulan data melalui dokumen raport 

siswa semester gasal guna mendapatkan data prestasi belajar siswa khususnya 

mata pelajaran IPA. Dari teknik tersebut diperoleh nilai terbaik sebesar 90 

dan nilai terendah sebesar 62. 

Berdasarkan pengkategorian nilai dengan menggunakan pedoman 

konversi nilai skala lima diketahui bahwa dari jumlah siswa 195 siswa, 

sebanyak 9,23 % (18 siswa) dalam kategori sangat baik,  37,43% (73 siswa) 

dalam kategori baik, 38,46% (75 siswa) dalam kategori cukup baik, 11,79% 

(23 siswa) dalam kategori kurang baik dan 3,07 % (6 siswa) berada pada 

kategori tidak baik (Tabel 4.3). 

Melalui  metode  angket (kuisioner), peneliti mengumpulkan data 

dukungan orang tua siswa. Angket yang digunakan penelitian ini bersifat 

tertutup dengan memilih salah satu dari dua alternatif jawaban  yang telah 

disediakan. 

Berdasarkan angket yang telah disebarkan kepada 195 responden 

diketahui bahwa dukungan orang tua berkategori baik  sebesar 62,8 % atau 

sebanyak 133 orang, dukungan orang tua berkategori cukup sebesar 24,61 % 

atau 48 orang, dan  dukungan orang tua berkategori rendah sebesar 7,17 % 

atau sebanyak 14 orang. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa rata-rata 

atau sebagian besar dukungan orang berada dalam kategori baik.  
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Berdasarkan jenis data dan bentuk hipotesis, maka penelitian ini 

meggunakan Statistik Nonparametris, dimana data yang akan di analisis 

berjenis ordinal. Penggunaan statistik tersebut tidak menuntut data untuk 

harus berdistribusi normal, karena pertimbangan tersebut digunakan uji 

Gamma untuk mengetahui tingkat atau derajat hubungan antar variabel.  

Dilanjutkan dengan menguji kebenaran hipotesis yang telah dirumuskan 

menggunakan uji Chi Square, dengan mengetahui hasil perhitungan tersebut, 

maka dapat diketahui apakah ada pengaruh yang signifikan antara dukungan 

orang tua dengan prestasi belajar IPA siswa.  

Hasil analisis uji Gamma menunjukkan bahwa, pengaruh dukungan 

orang tua  dengan prestasi belajar siswa sebesar 0,15 tergolong sangat  

rendah, hal tersebut menunjukkan bahwa sebesar 2,25% faktor dukungan 

orang tua memberikan sumbangan terhadap prestasi belajar IPA siswa dan 

sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Setelah menghitung nilai Chi Square ( X 

2  
hitung) sebesar 35.29742 dan membandingkannya dengan X 2  

tabel (4, 0.05) 

sebesar 9,488 menghasilkan penolakan terhadap H0,  artinya signifikan. Oleh 

karena itu terdapat pengaruh  dukungan orang tua dengan prestasi belajar IPA 

siswa.  

Berdasarkan perhitungan tersebut, maka dapat diperoleh informasi 

bahwa terdapat pengaruh dukungan orang tua dengan prestasi belajar siswa, 

namun pengaruh tersebut tergolong sangat rendah atau dukungan tua 

berkontribusi hanya sekitar 2,25 %  prestasi belajar siswa. 

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa variabel dukungan 

orang tua memberikan sumbangan 2,25% terhadap prestasi belajar IPA siswa. 

Menurut Hamdani (2011:139) faktor Keluarga merupakan faktor yang sangat 

mempengaruhi proses belajar anak karena anak lebih banyak berinteraksi di 

dalam keluarga daripada disekoah. Keluarga merupakan orang-orang terdekat 

bagi anak. Banyak sekali kesempatan dan waktu bagi seorang anak untuk 

berjumpa dan berinteraksi dengan keluarga. Perjumpaan dan interaksi 

tersebut sangat besar pengaruhnya bagi keberhasilan belajar anak. 

 

Kesimpulan  

 

Berdasarkan hasil pengumpulan data dengan angket dukungan orang 

tua, diketahui bahwa dari 195 siswa, sekitar 62,8 % (133 orang) memiliki 

dukungan orang tua baik, 24,61 % (48 orang) cukup, dan 7,17 % (14 orang) 

rendah. Sedangkan berdasarkan  data prestasi belajar IPA yang telah 

dikumpulkan, dapat diketahui bahwa nilai terendah yang diperoleh siswa pada 

mata pelajaran IPA adalah 62,  nilai terbaik yang diperoleh yaitu 90. Dari 195 

siswa, sebanyak 9,23 % (18 siswa) dalam kategori sangat baik,  37,43% (73 

siswa) dalam kategori baik, 38,46% (75 siswa) dalam kategori cukup baik, 

11,79% (23 siswa) dalam kategori kurang baik dan 3,07 % (6 siswa) berada 

pada kategori tidak baik. 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data menunjukkan bahwa nilai 

X2
(hitung)  dukungan orang tua sebesar 35.29742 lebih besar dari  X 2 

tabel  (4, 0,05)  

sebesar 9,488 artinya Hipotesis alternalif (Ha) yang berbunyi : Terdapat 
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pengaruh yang positif dan signifikan variabel dukungan orang tua terhadap 

prestasi belajar IPA siswa kelas V SDN Gugus 04 Jagaraga Tahun Ajaran 

2016/2017 diterima dan Hipotesis nihil (H0) yang berbunyi : Tidak terdapat 

pengaruh yang positif dan signifikan variabel dukungan orang tua terhadap 

prestasi belajar IPA siswa kelas V SDN Gugus 04 Jagaraga Tahun Ajaran 

2016/2017 ditolak. Dengan sumbangan pengaruh sebesar 2,25% dan sisanya 

97,75% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diamati dalam penelitian ini.  

 

 

Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, maka peneliti mengajukan 

beberapa saran terutama kepada orang tua dan tenaga pendidik di sekolah, 

antara lain: 

1. Bagi Kepala Sekolah, sebagai pemimpin sekolah, kepala sekolah 

diharapkan dapat menetapkan kebijakan berdasarkan hasil penelitian ini 

untuk selalu diadakannya sosialisasi kepada wali murid agar orang tua 

memberikan dukungan kepada anak. apabila orang tua selalu memberikan 

dukungan maka akan memberikan pengaruh  terhadap prestasi belajar anak 

di sekolah serta demi kelancaran proses belajar siswa. 

2. Bagi Orang Tua Siswa, orang tua siswa diharapkan dapat memberikan 

dukungan yang optimal bagi anak-anaknya baik secara emosional maupun 

secara instrumental sehingga anak lebih semangat dalam belajar dan hasil 

belajar yang diterima siswa juga optimal. 

3. Bagi peneliti yang akan datang, bagi peneliti yang akan datang diharapkan 

dapat melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai judul yang 

serupa yang belum dijangkau dalam penelitian ini 
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