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BAB V 

 KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab 

sebelumnya mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan dari berbagai uji terhadap 

data yang ditemukan di kelas XIIIPS  SMA Negeri 11 Kota Jambi dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Dari hasil uji analisis statistik deskriptif diketahui bahwa pola asuh orang tua 

siswa kelas XII IPS SMA Negeri 11 Kota Jambi , termasuk ke dalam pola 

asuh demokratisberkategori Sangat tinggi dengan nilai 32 – 35 sebanyak 24 

siswa mencapai presentase 40.67 %.  

2. Dari hasil uji analisis statistik deskriptif diketahui bahwa motivasi belajar 

siswa kelas XII IPS di SMA Negeri 11 Kota Jambi, termasuk ke dalam 

kategori Sangat tinggi dengan nilai 107 – 120 mencapai persentase 37.28 %. 

Tingginya motivasi belajar siswa disebabkan karena siswa telah memiliki 

dorongan dari dalam dirinya dan dari luar diri nya agar melibatkan diri dalam 

suatu aktivitas proses pembelajaran, sehingga apa yang menjadi tujuan yang 

telah dicita-citakan oleh siswa dapat terwujud/tercapai.  

3.  Dari hasil uji korelasi sederhana antara data pola asuh orang tua dengan 

motivasi belajar siswa didapatlah nilai korelasinya sebesar 0.407 atau 

berkategori sedang dan dari uji-t signifikan didapatlah nilainya sebesar thitung 
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= 3,534 > ttabel = 2.001. Dari perhitungan tersebut maka terjawab lah 

hipotesisnya yaitu terdapat hubungan antara pola asuh orang tua dengan 

motivasi belajar siswa pada kelas XII IPS SMA Negeri 11 Kota Jambi. Hal 

tersebut dikarenakan siswa telah memiliki dorongan orang tua dalam proses 

pembelajaran, sehingga siswa akan melibatkan diri dalam aktivitas proses 

pembelajaran dengan cara meningkatkan hubungan orang tua dalam proses 

pembelajaran. 

5.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka dapat diajukan 

saran- saran sebagai berikut : 

1.Bagi Guru 

Guru hendaknya menciptakan lingkungan kelas yang kondusif bagi siswa. 

Guru juga dapat memberikan contoh dan menanamkan nilai – nilai bagaimana cara 

menumbuhkan motivasi belajar yang baik bagi siswa. 

2. Bagi siswa 

Sebagai siswa sebaiknya lebih memahami apa yang terbaik untuk kalian, 

sebagai orang tua semua aturan dan semua bimbingan yang mereka berikan memiliki 

alasan masing - masing untuk menetapkan seperti apa pola yang baik untuk masa 

depan kalian, termasuk dalam belajar. 

3.Bagi Peneliti 

Selanjutnya Peneliti selanjutnya hendaknya dapat mengambil sampel lebih 

luas lagi atau latar belakang yang berbeda seperti jenjang pendidikannya, serta 
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mencari faktor lain yang memiliki kekuatan Hubungan yang lain yang dapat 

mempengaruhi selain motivasi belajar. Penelitian ini hanya mencari seberapa kuat 

hubungan pola asuh orang tua dengan motivasi belajar siswa. Namun, dalam 

penelitian ini tidak melihat pengaruh lain yang juga mempengaruhi motivasi belajar 

pada siswa. Maka dari itu, disarankan kepada peneliti selanjut nya hendaknya dapat 

melakukan penelitian mengenai faktor lain yang memiliki kekuatan pengaruh yang 

tinggi selain pola asuh orang tua, seperti pergaulan teman sebaya, konsep diri, 

perhatian orang tua kondisi lingkungan siswa yang berupa lingkungan tempat tinggal, 

serta kehidupan kemasyarakatan siswa. Cita- cita atau aspirasi siswa, seperti cita-cita 

seseorang akan memperkuat semangat belajar dan mengarahkan perilaku belajar serta 

kondisi siswa yang meliputi keadaan jasmani dan rohani. 

 


