
BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pengaruh lingkungan 

keluarga dan pergaulan teman sebaya terhadap motivasi belajar sejarah pada siswa 

kelas XI IPS SMA Negeri 6 Kota Jambi, dapat disimpulkan bahwa:  

1. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan lingkungan keluarga terhadap 

motivasi belajar sejarah pada siswa kelas XI IPS SMA Negeri 6 Kota Jambi. 

Dari perhitungan yang telah dilakukan, diperoleh nilai Thitung sebesar 7,908  

yang lebih besar dari Ttabel yakni sebesar 1,990 dan nilai signifikansi sebesar 

0,000 yang lebih kecil dari 0,05. 

2. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan pergaulan teman sebaya terhadap 

motivasi belajar sejarah pada siswa kelas XI IPS SMA Negeri 6 Kota Jambi. 

Dari perhitungan yang telah dilakukan, diperoleh Thitung sebesar 2,057 yang 

lebih besar dari Ttabel 1,990 dan nilai signifikansi sebesar 0,043yang kurang dari 

0,05. 

3.  Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan lingkungan keluarga dan 

pergaulan teman sebaya terhadap motivasi belajar sejarah pada siswa kelas XI 

IPS SMA Negeri 6 Kota Jambi. Dari perhitungan yang telah dilakukan, 

diperoleh nilai Fhitung Sebesar 149,603 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. 

Dengan koefisien determinasi (R2) dari kedua variabel bebar sebesar 0,791 

(7,91%). 

 



5.2 Saran 

Berdasarkan analisis yang diperoleh penelitian ingin menyampaikan 

beberapa saran yakni sebagai berikut: 

1. Bagi Orang Tua, hendaknya dapat memperhatikan perkembangan belajar anak, 

memberi motivasi atau semangat, dan menciptakan kondisi rumah yang 

harmonis dan penuh kasih sayang sehingga anak merasa betah dan nyaman 

untuk belajar di rumah sehinggan motivasi belajar anak akan meningkat. 

2. Bagi Siswa, kiranya dapat menjaga diri dan bergaul dengan teman yang baik. 

Jalinlah kerja sama dengan teman, saling menghargai pendapat, saling tolong 

menolong dalam kebaikan, saling memotivasi, dan ciptakanlah kondisi belajar 

yang kondusif sehingga proses belajar mengajar berlangsung dengan baik. 

Dengan konsisi pergaulan yang baik dalam belajar motivasi belajar siswa pun 

akan meningkat. 

3. Bagi para peneliti selanjutnya, disarankan untuk: 

a. Memilih subjek penelitian dengan karakteristik yang berbeda. 

b. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik, maka perlu 

menambah dan memperluas indikator masing-masing variabel yang 

digunakan. Indikator yang lengkap akan tercermin dalam kuisioner, 

sehingga akan mempermudah responden dalam menjawab setiap 

pertanyaan yang diajukan.  

c. Selain kedua variabel independen dalam penelitian ini, masih banyak 

faktor lain yang juga mempengaruhi motivasi belajar sejarah. Oleh 

karena itu, penulis menyarankan kepada peneliti lain yang akan meneliti 

permasalahan yang sama, agar menggunakan dan atau menambah 



variabel yang lain sehingga hasil penelitian-penelitian yang serupa akan 

memberikan informasi ilmiah yang lengkap, mendalam dan teruji yang 

pada akhirnya akan dapat memberikan sumbangan di dalam memajukan 

kepentingan bidang akademik atau dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan. 

 


