
BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data penelitian tentang “Hubungan antara

Perhatian Orang Tua dengan Motivasi belajar siswa di kelas XI Penjualan

SMK Negeri 2 Kota Jambi”, maka dapat disimpulkan: 

1. Perhatian orang tua siswa di kelas XI Penjualan SMKN 2 Kota Jambi

termasuk dalam kategori baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai rata-

rata yang diperoleh sebesar 74,25.

2. Motivasi belajar siswa kelas XI Penjualan SMKN 2 Kota Jambi termasuk

dalam kategori sedang, hal ini ditunjukkan dengan skor rata-rata sebesar

77,83.

3. Terdapat  hubungan  yang  signifikan  antara  perhatian  orang  tua  dengan

motivasi  belajar  siswa kelas  XI Penjualan SMKN 2 Kota Jambi tahun

2017/2018.  Hal  ni  ditunjukkan  dengan  diperoleh  koefisien  korelasi

sebesar 0,471 yang berarti hubungan memadai. Maka dapat disimpulkan

semakin  besar  perhatian  orang  tua  maka  semakin  besar  pula  motivasi

belajar pada diri siswa. 



B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disarankan:

1. Bagi Orang Tua Siswa 

Orang  tua  siswa  diharapkan  mampu  untuk  terus  memberikan

perhatiannya kepada siswa secara penuh. Perhatian itu dapat berupa orang

tua hendaknya menciptakan suasana yang nyaman dan tenang untuk anak

belajar dirumah, orang tua memberikan perhatian atau membimbing anak

di waktu belajar dan orang tua memberikan solusi atau arahan ketika anak

mengalami  kesulitan  belajar.  Hal  itu  akan  membuat  anak  termotivasi

untuk belajar dan memperoleh prestasi yang baik. 

2. Bagi Siswa

Siswa  diharapkan  untuk  menjalankan  nasihat-nasihat  yang

diberikan orang tua ketika sedang merasa malas belajar. 

3. Bagi Guru Mata Pelajaran

Guru diharapkan mampu memberikan pembelajaran yang menarik

dan  inovatif  agar  siswa dalam belajar  lebih  termotivasi  karena  hal-hal

yang  menyenangkan.  Dengan  timbulnya  suasana  yang  menyenangkan

dalam pembelajaran  tentunya  akan  dapat  lebih  meningkatkan  motivasi

belajar siswa. Selain itu guru juga bisa memberikan reward kepada siswa

atas  prestasi  yang  di  raihnya  serta  memberikan  arahan  dan bimbingan

kepada siswa akan pentingnya belajar untuk masa depan.

 



4. Bagi Guru BK

Diharapkan guru BK dapat memberikan layanan informasi kepada

siswa  tentang  pentingnya  motivasi  belajar  terhadap  pencapaian  hasil

belajar dan bagaimana cara menumbuhkan motivasi tersebut. Selain itu

guru  BK  juga  diharapkan  untuk  melakukan  kunjungan  rumah  guna

memberikan informasi dan pemahaman kepada orang tua siswa tentang

pentingnya  perhatian  orang  tua  dalam mempengaruhi  motivasi  belajar

anak dan bagaimana bentuk-bentuk perhatian yang tepat diberikan. 

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Para  peneliti  terutama  tentang  perhatian  orang  tua  dapat

menggunakan penelitian-penelitian yang sudah ada sebagai bahan acuan

untuk  penelitian-penelitian  selanjutnya  dengan  memperhatikan  faktor-

faktor lain yang lebih luas dan terkait dalam rangka peningkatan motivasi

belajar siswa.   

C. Impilkasi Penelitian Terhadap BK

Dengan ditemukannya hubungan antara perhatian orang tua dengan

motivasi belajar pada siswa kelas XI Penjualan SMK Negeri 2 Kota Jambi,

maka  memiliki  implikasi  bahwa  pentingnya  perhatian  orang  tua  terhadap

pendidikan  anak  menjadi  tema  wajib  yang  diberikan  guru  BK  dalam

pemberian  layanan.  Mulai  dengan  memberikan  layanan  informasi  tersebut



kepada siswa dan juga kepada orang tua siswa dengan mengadakan layanan

kunjungan rumah. 


