
 
 

59 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan temuan dan pembahasan hasil penelitian dengan judul 

motivasi belajar siswa di tinjau dari status sosial ekonomi orang tua kelas VIII 

SMP N 19 Kota Jambi, yaitu sebagai berikut :  

1. Motivasi  belajar siswa paling tinggi ditinjau dari pendidikan orang tua, 

yaitu ayah yang berpendidikan terakhir SD dengan persentase 82,5% dan 

Ibunya yang berpendidikan terkhir SMP dengan persentase sebesar 

85,45%. Maka dari itu, orang tua yang berpendidikan rendah, belum tentu 

anaknya memiliki motivasi belajar rendah. Karena motivasi merupakan 

suatu dorongan baik dari dalam maupun dari luar individu itu sendiri. 

berdasarkan hasil di atas, menunjukkan bahwa orang tua yang berlatar 

belakang pendidikan rendah mampu memotivasi anaknya untuk 

berprestasi lebih tinggi agar kelak sang anak bisa mengenyam pendidikan 

yang lebih tinggi dari yang pernah orang tuanya dapatkan.  

2. Motivasi belajar siswa paling tinggi di tinjau dari jenis pekerjaan orang 

tua, yaitu ayah yang bekerja sebagai buruh/tani dengan persentase 

76,45%, dan untuk pekerjaan ibu yaitu sebagai butuh/tani juga dengan 

persentase 85,45% .Sama halnya dengan yang penulis paparkan diatas, 

siswa akan lebih termotivasi untuk belajar jika keadaan status sosial 

ekonomi orang tua nya menengah kebawah bahkan sampai tergolong 

miskin, hal ini dikarenakan kuatnya dorongan dari orang tua agar sang 
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anak lebih giat belajar sehingga nanti tidak mengalami kehidupan yang 

sama seperti orang tuanya yang hanya pekerja buruh/tani.   

3. jika ditinjau dari penghasilan orang tua, motivasi belajar siswa paling 

tinggi yaitu ayah yang berpenghasilan kurang dari Rp. 1.500.000,- 

persentase sebesar 78,64%. Dan pada penghasilan ibu sebesar Rp. 

1.500.000 - Rp. 2.500,000,- dengan persentase 73,64%. Berdasarkan hasil 

di atas, motivasi belajar siswa pada kategori ini cukup tinggi karena siswa 

dengan orang tua berpenghasilan rendah umumnya mengerti bagaimana 

sulitnya kedua orang tua dalam mencari nafkah sehingga mereka lebih 

peka dan termotivasi untuk belajar agar dapat menjadi kebanggaan bagi 

orang tuanya. Mereka ingin membayar kerja keras kedua orang tuanya 

dengan melakukan kerja keras pula yaitu dengan belajar lebih giat. 

4. motivasi belajar siswa paling tinggi jika ditinjau dari fasilitas yang 

diberikan oleh orang tua,  berdasarkan kepemilikan rumah orang tua yaitu 

rumah milik orang tua sendiri dengan rata-rata persentase sebesar 68,49%, 

untuk kondisi rumah orang tua yang sangat mempengaruhi motivasi 

belajar siswa adalah rumah yang semi permanen yaitu dengan persentase 

sebesar 77,58% . untuk fasilitas yang di berikan orang tau yaitu internet 

yang dapat meningkatkan motivasi belajar siswa di rumah dengan 

persentase 68,83%.  
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian  dan kesimpulan yang diperoleh maka 

saran penelitian pada akhir penulisan penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 

1. Pada siswa hendaklah selalu menerima keadaan diri dan berpikir secara 

positif, karena setiap permasalahan pasti ada jalan keluarnya. Jika status 

ekonomi orang tua berada pada kategori menengah keatas jangan sampai 

menurun motivasi belajarnya. 

2. Pada guru pembimbing diharapkan dapat meningkatkan kuantitas dan 

kualitas layanan konsultasi bagi siswa, terutama siswa yang motivasi 

belajarnya rendah karena siswa merasa status sosial ekonominya 

menengah keatas. 

3. Bagi Sekolah, Lebih mengembangkan dan meningkatkan peran dari 

bimbingan dan konseling  di sekolah menciptakan peraturan dan 

kebijakan yang mendukung pelaksanaan pelayanan bimbingan dan 

konseling di sekolah guna membantu siswa dalam menyelesaikan 

permasalahannya khususnya dalam motivasi belajar siswa.  


