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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

  

       Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara parsial (Uji-t) diketahui bahwa 

tingkat pendidikan orangtua berpengaruh secara signifikan terhadap motivasi 

melanjutkan pendidikan anak ke perguruan tinggi pada siswa kelas XII IPS 

SMA Negeri 1 Siantar Narumonda Tahun  Ajaran 2015/2016. Hal ini 

ditunjukkan melalui analisis regresi linear berganda dimana pada variabel 

tingkat pendidikan orangtua diperoleh nilai T hitung  sebesar  6,234  dengan 

taraf signifikan yang diperoleh 0,00 sedangkan nilai T tabel untuk penelitian 

ini sebesar 1,986. 

2. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara parsial (Uji-t) diketahui bahwa 

variabel tingkat pendapatan orangtua memiliki pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap motivasi melanjutkan pendidikan anak ke perguruan 

tinggi. Hal ini ditunjukkan melalui hasil analisis regresi linear berganda 

dimana pada variabel tingkat pendapatan orangtua diperoleh nilai Thitung  

sebesar  4,493 dengan taraf signifikan yang diperoleh 0,00, sedangkan nilai 

Ttabel untuk penelitian ini sebesar 1,986 . 

3. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara parsial (Uji-t) diketahui bahwa 

variabel persepsi orangtua pada pendidikan tinggi tidak memiliki  pengaruh 

yang positif dan signifikan terhadap motivasi melanjutkan pendidikan anak ke 
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perguruan tinggi. Hal ini ditunjukkan melalui hasil analisis regresi linear 

berganda dimana pada variabel persepsi orangtua pada pendidikan tinggi 

diperoleh nilai Thitung sebesar 0,393  dengan taraf signifikan yang diperoleh 

0,695, sedangkan nilai Ttabel untuk penelitian ini sebesar 1,986. 

4. Secara simultan Pendidikan Orangtua, Pendapatan Orangtua dan Persepsi 

Orangtua pada Pendidikan Tinggi terhadap Motivasi Melanjutkan Pendidikan 

Anak ke Perguruan Tinggi pada siswa kelas XII IPS SMA Negeri 1 Siantar 

Narumonda Tahun Ajaran  2015/2016 dengan nilai Fhitung sebesar 65,329 

sedangkan nilai Ftabel untuk penelitian ini sebesar 1,987 dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa X1,X2 dan X3 secara bersama-sama berpengaruh 

dan signifikan terhadap Y. 

5. Pengaruh/sumbangan yang diberikan dari masing-masing secara parsial yaitu 

variabel tingkat pendidikan orangtua (X1) terhadap motivasi melanjutkan 

pendidikan anak ke perguruan tinggi (Y) sebesar 95,9 %dan variabel tingkat 

pendapatan orangtua (X2) terhadap motivasi melanjutkan pendidikan anak ke 

perguruan tinggi (Y) sebesar 59,8 % dan variabel persepsi orangtua pada 

pendidikan tinggi (X3) terhadap motivasi melanjutkan pendidikan anak ke 

perguruan tinggi (Y) sebesar 4,9% . Sementara secara simultan/bersama-sama 

kontribusi yang diberikan ketiga variabel bebas terhadap variabel terikat 

adalah sebesar 67,2 % serta sisanya  32,8 % dipengaruhi oleh variabel lain. 
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5.2 Saran 

  Saran-saran yang dapat penulis berikan berdasarkan hasil penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Diharapkan kepada calon orangtua/orangtua yang baru menikah   untuk lebih 

memaksimalkan pendidikannya, sehingga nantinya setiap orangtua akan 

semakin termotivasi untuk melanjutkan pendidikan  anak ke perguruan 

tinggi.  

2. Diharapkan kepada orangtua untuk lebih giat bekerja dan sehingga dapat 

memaksimalkan pendapatan yang tujuannya untuk mempersiapkan 

pendidikan anak ke ke jenjang perguruan tinggi. 

3. Diharapkan kepada orangtua untuk meningkatkan pemahamannya mengenai 

arti pentingnya pendidikan tinggi bagi anak, sehingga setiap orang tua akan 

termotivasi untuk melanjutkan pendidikan anak ke jenjang perguruan tinggi. 

 


