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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

  

A. Kesimpulan 

  Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap data hasil 

penelitian yang telah dikumpulkan mengenai pengaruh kondisi ekonomi orangtua 

dan pendidikan orangtua terhadap motivasi melanjutkan pendidikan ke perguruan 

tinggi pada siswa kelas XI SMA N 1 Garoga Tahun Ajaran 2013/2014 diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Persamaan linear berganda diperoleh  Y= 21,686 + 0,351X1 + 0,235X2 

yang berarti bahwa setiap penambahan kuantitas kondisi ekonomi 

orangtua dan pendidikan orangtua mengalami kenaikan satu satuan, 

maka motivasi melanjutkan pendidikan mengalami peningkatan 

sebesar penambahan satuan dengan asumsi variabel independen 

lainnya bernilai tetap. 

2. Hasil dari uji normalitas diperoleh kesimpulan bahwa data dari 

masing–masing variabel berdistribusi normal, dengan asumsi nilai sig 

lebih besar dari 0,05. Hasil uji normalitas menunjukkan nilai sig lebih 

besar dari 0,05. Demikian halnya dengan uji linearitas data. Kedua 

variabel bebas berhubungan linear terhadap variabel terikat dengan 

ketentuan nilai sig pada linearity lebih kecil dari 0,05. Dan hasil dari 

uji linearitas menunujukkan sig pada linearity lebih kecil dari 0,05.  
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3. Hasil dari uji hipotesis secara parsial bahwa kondisi ekonomi orangtua 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap motivasi melanjutkan 

pendidikan ke perguruan tinggi pada siswa kelas XI SMA N 1 Garoga 

Tahun Ajaran 2013/2014. Demikian juga dengan pendidikan orangtua 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap motivasi melanjutkan 

pendidikan ke perguruan tinggi pada siswa kelas XI SMA N 1 Garoga 

Tahun Ajaran 2013/2014. 

4. Hasil dari uji hipotesis secara simultan (uji F) bahwa kondisi ekonomi 

orangtua dan pendidikan orangtua memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap motivasi melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi pada 

siswa kelas XI SMA N 1 Garoga Tahun Ajaran 2013/2014. 

5. Hasil uji koefisien determinasi (R2) diperoleh persentase sumbangan 

pengaruh kondisi ekonomi orangtua dan pendidian orangtua secara 

bersama-sama terhadap motivasi melanjutkan pendidikan ke 

perguruan tinggi sebesar 0,213 atau 21,3% sedangkan sisanya 78,7% 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam 

penelitian ini. 

B. Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas maka yang menjadi 

saran penulis adalah: 

1. Kepada  siswa diharapkan agar tetap semangat dalam belajar. 

Sekalipun kondisi ekonomi orangtua dan pendidikan orangtua kurang 

mendukung tidak menjadi alasan untuk tidak melanjutkan pendidikan 
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ke perguruan tinggi. Karena pada era globalisasi saat ini, pendidikan 

menjadi kunci utama menuju sukses. Dengan pendidikan kita akan 

mampu menghadapi, menguasai, dan memanfaatkan kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

2. Kepada  pihak sekolah diharapkan senantiasa memberikan motivasi 

atau dorongan kepada siswa agar semakin termotivasi untuk 

melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.  

3. Untuk civitas akademik yang akan melakukan penelitian selanjutnya 

diharapkan dapat meneliti variabel-variabel lain yang memiliki 

pengaruh terhadap motivasi siswa melanjutkan pendidikan ke 

perguruan tinggi. 

 

 


