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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan peneliti, maka 

dapat disimpulkan bahwa:  

1. Motivasi orang tua dalam menyekolahkan anak ke tingkat perguruan 

tinggi ditinjau dari faktor ekonomi sudah baik dan sesuai dengan harapan 

walaupun anak sudah berada ditingkat perguruan tinggi. Banyak orang tua 

yang mendukung anak untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat perguruan 

tinggi walaupun dengan biaya yang mahal atau besar, karena orang tua 

menginginkan keberhasilan anak dalam pendidikan, sehingga anak dapat 

mencapai cita-citanya dengan baik.  

2. Motivasi orang tua dalam menyekolahkan anak ke tingkat perguruan 

tinggi ditinjau dari faktor  sosial juga sudah sesuai harapan. Banyak anak 

yang termotivasi karena melihat pendidikan orangtua yang rendah, melihat 

teman-teman yang berada dilingkungan yang tidak berkuliah. Hal ini 

memotivasi orangtua untuk menyekolahkan anak ketingkat perguruan 

tinggi. 

3. Motivasi orang tua dalam menyekolahkan anak ke tingkat perguruan 

tinggi ditinjau dari faktor moral sudah sesuai dengan harapan. Kebanyakan 

orangtua menjamin bahwa perguruan tinggi menjadi jaminan untuk dapat 

merubah moral anak menjadi lebih baik dan dapat menambah kompetensi 

diri anak. 
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Berikut tabulasi kesimpulan dari variabel yang terdiri dari 3 indikator variabel 

yang dapat disimpulkan sebagai berikut : 

No Variabel Indikator Variabel Angket Presentasi (%) 

1 Motivasi Orang 

Tua dalam 

Menyekolahkan 

Anak ke tingkat 

Perguruan 

Tinggi 

Motivasi Orang Tua 

dalam Menyekolahkan 

Anak ke tingkat 

Perguruan Tinggi 

ditinjau dari faktor 

Ekonomi 

1,2,3,4,5,7,8,9 74, 7 % 

 

 

 

 

 Motivasi Orang Tua 

dalam Menyekolahkan 

Anak ke tingkat 

Perguruan Tinggi 

ditinjau dari faktor  

Sosial 

6, 10, 

11,12,13, 

14,15,16 

 

 

77, 37 % 

  Motivasi Orang Tua 

dalam Menyekolahkan 

Anak ke tingkat 

Perguruan Tinggi 

ditinjau dari faktor  

Moral 

17.18,19,20 70, 83 % 
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5.2 Saran 

Dari kesimpulan di atas, maka terdapat beberapa saran yang dapat 

diberikan menyangkut penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Motivasi orang tua dalam menyekolahkan anak ke tingkat perguruan 

tinggi ditinjau dari faktor ekonomi. Orangtua harus tetap termotivasi dengan 

pendidikan terhadap anak walaupun dengan biaya seadanya maupun dengan 

biaya yang banyak untuk memberikan fasilitas yang lengkap atatupun kurang 

lengkap. Karena bilamana anak sudah menyelesaikan pendidikan yang tinggi 

peluang untuk meningkatkan taraf hidup keluarga akan semakin besar. 

2. Motivasi orang tua dalam menyekolahkan anak ke tingkat perguruan 

tinggi ditinjau dari faktor  sosial. Orangtua harus tetap memotivasi anak agar 

tetap melanjutkan pendidikan walaupun berada dilingkungan yang baik 

maupun yang tidak baik. Karena pendidikan sangat penting bagi anak yang 

dimana dalam hal ini anak sudah berada di tingkat perguruan tinggi agar tidak 

putus kuliah ditengah jalan. Sehingga orangtua menjadi bersemangat melihat 

anak yang berprestasidi perkuliahan. Hal ini lah yang menambahkan motivasi 

orangtua agar anak tetap melanjutkan pendidikannya.  

3. Motivasi orang tua dalam menyekolahkan anak ke tingkat perguruan 

tinggi ditinjau dari faktor moral. Orangtua harus merubah pandangan bahwa 

perguruan tinggi adalah salah satu jaminan bagi anak untuk merubah 

kepribadian anak dan dapat meningkatkan ataupun meningkatkan kompetensi 

anak kearah yang lebih baik. Anak juga harus lebih mengargai jerih payah 
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orangtua supaya menunjukkan hasil yang baik kepada orangtua agar orangtua 

beranggapan bahwa melanjutkan pendidikan itu sangat penting bagi anak. 
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