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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian  dan hasil pembahasan terhadap penelitian 

yang telah dilakukan mengenai pengaruh kondisi ekonomi dan tingkat pendidikan 

orangtua terhadap motivasi melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi pada 

siswa kelas XI SMA Negeri 1 Silahisabungan Tahun Ajaran 2016/2017 maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Persamaan regresi yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah Y = 

23,194 + 0,644X1 + 0,193X2. yang berarti bahwa setiap penambahan 

kuantitas kondisi ekonomi dan tingkat pendidikan orangtua mengalami 

kenaikan satu satuan (1%), maka motivasi melanjutkan pendidikan ke 

perguruan tinggi mengalami peningkatan sebesar satu satuan (1%) dengan 

asumsi variabel bebas lainnya bernilai tetap. 

2. Ada pengaruh yang positif dan signifikan kondisi   ekonomi terhadap 

motivasi melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi pada siswa kelas XI 

SMA Negeri 1 Silahisabungan Tahun Ajaran 2016/2017. Dengan 

mengkonfirmasi nilai thitung sebesar 6,378 dengan nilai ttabel sebesar 1,661, 

dengan taraf signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Nilai t hitung > t tabel sehingga 

hipotesis diterima. 
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3. Ada pengaruh yang positif dan signifikan tingkat pendidikan orangtua 

terhadap motivasi melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi pada siswa 

kelas XI SMA Negeri 1 Silahisabungan Tahun Ajaran 2016/2017. Dengan 

mengkonfirmasi nilai thitung sebesar 2,371 dengan nilai ttabel sebesar 1,661, 

dengan taraf signifikansi sebesar 0,020 < 0,05. Nilai t hitung > t tabel sehingga 

hipotesis diterima. 

4. Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara kondisi ekonomi dan 

tingkat pendidikan orangtua terhadap motivasi melanjutkan pendidikan ke 

perguruan tinggi pada siswa kelas XI SMA Negeri 1 Silahisabungan 

Tahun Ajaran 2016/2017.  Dimana nilai Fhitung =  33,335 dan Ftabel = 3,09 

sehingga Fhitung>(33,335 > 3.09), hipotesis diterima. 

5. Hasil uji koefisien determinasi (R2) adalah  sebesar 0,420 yang 

menjelaskan pengaruh kondisi ekonomi dan tingkat pendidikan orangtua 

terhadap motivasi siswa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi 

sebesar 0,420 atau 42%  sedangkan sisanya 58 % dipengaruhi  oleh 

variabel lain di luar variabel penelitian ini.  
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas maka yang menjadi 

saran peneliti adalah: 

1. Kepada siswa diharapkan agar tetap semangat dalam belajar, sekalipun 

kondisi ekonomi dan tingkat pendidikan orangtua kurang medukung tidak 

menjadi alasan untuk tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. 

Karena era globalisasi saat ini menuntut setiap masyarakat untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan pendidikan kita akan 

mampu menghadapi, menguasai dan memanfaatkan kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kualitas diri kita.   

2. Bagi orangtua hendaknya berusaha semaksimal mungkin dalam usaha 

meningkatkan pendapatannya dengan bekerja lebih giat lagi dan mencari 

pekeraan tambahan melalui pelatihan supaya tingkat pendapatan bisa 

bertambah. 

3. Kepada pihak sekolah diharapkan senantiasa memberikn motivasi atau 

dorongan kepada siswa serta memberikan informasi tentang beasiswa 

pendidikan ke perguruan tinggi supaya siswa semakin termotivasi 

melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.  

4. Para Peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti variabel-variabel lain 

yang berpengaruh terhadap motivasi siswa melanjutkan pendidikan ke 

perguruan tinggi. 

 


