
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil pengamatan dan hasil pembahasan penelitian maka 

peneliti membuat kesimpulan, yaitu : 

1. Perhatian Orang tua siswa kelas XI AP SMK Medan Putri Medan tergolong 

cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata jawaban responden 

terhadap angket perhatian orang tua yaitu sebesar 2,35 

2. Siswa kelas XI SMK Medan Putri Medan memiliki minat belajar yang cukup 

baik. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata jawaban responden terhadap 

angket minat belajar dengan nilai rata-rata 2,31. 

3. Perhatian Orang tua mempunyai pengaruh yang positif terhadap minat belajar 

siswa kelas XI SMK Medan Putri Medan Tahun Ajaran 2012/2013. Pada taraf 

kepercayaan 95% dan α = 5%, n = 53 diperoleh harga rtabel = 0,271 dan rhitung = 

0,79 yang berarti rhitung>rtabel (0,79 > 0,271). Selanjutnya pada taraf signifikan 

95% dan α = 5%, dengan dk = n-2 = 53-2 = 51 diperoleh harga ttabel = 1,67815 

dan thitung = 9,202 yang berarti thitung> ttabel (9,202>1,67185), maka hipotesis 

yang bernunyi “Ada Pengaruh Positif dan Siginifikan antara Perhatian Orang 

Tua terhadap Minat Belajar Siswa Kelas XI AP SMK Medan Putri Medan 

Tahun Ajaran 2012/2013” dapat diterima. 

 

 



5.2 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan saran sebagai 

berikut : 

1. Orang tua diharapkan bisa lebih memperhatikan pendidikan anaknya. 

Perhatian tersebut mampu menumbuhkan dan meningkatkan minat belajar 

anaknya. Karena perhatian yang diberikan orang tua pada anak akan membuat 

anak menyadari pentingnya pendidikan bagi masa depannya dan akan 

berusaha untuk tidak mengecewakan orang tuanya. Khususnya dalam usaha 

menciptakan suasana yang sehat dan penuh kedamaian yang akan membuat 

anak merasa lebih nyaman belajar di rumah. 

2. Pihak sekolah dan orang tua siswa harus menjalin kerjasama yang baik untuk 

semakin memperbaiki mutu pendidikan karena jalinan kerjsama antara orang 

tua dengan pihak sekolah adalah sebuah jalinan yang harmonis yang akan 

menciptakan manusia pintar dan bermoral. 

3. Kepada siswa diharapkan agar tidak sungkan untuk membicarakan masalah 

yang dihadapi kepada orang tua agar orang tua dapat mencari solusi yang 

tepat. 

 


