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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan  

Berdasarkan dari deskripsi data, analisis hipotesis, dan pembahasan 

simpulan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Tendensi atau kecenderungan variable Perhatian Orang Tua adalah 

cenderung rendah yang dapat dilihat dari hasil angket yang disebarkan 

kepada responden  yang dalam hal ini adalah Warga Belajar Paket – B 

PKBM Kreatif, karena pada rekapitulasi angket tersebut terlihat hasil 

bahwa orang tua dari warga belajar kurang peduli dengan pendidikan 

anak-anaknya dan tidak peduli dengan kegiatan anak-anaknya sehari-

hari. 

2. Kecenderungan variabel Motivasi Belajar adalah cenderung rendah yang 

dilihat dari hasil angket pada responden pada saat penelitian . Pada 

penjumlahan nilai-nilai angket tersebut terlihat hasil yang rendah 

mengenai motivasi mereka dalam kegiatan belajar hal ini disebabkan 

kurangnya perlengkapan belajar mereka. 

3. Terdapat hubungan yang nyata dan berarti antara Perhatian Orang Tua 

dengan Motivasi Belajar pada Warga Belajar Paket – B di PKBM 

Kreatif, Medan dilihat dari penjumlahan dan pengolahan data yang 

dilakukan berdasarkan hasil angket yang telah diperoleh dari responden. 

Ini juga sesuai dengan hasil pengujian hipotesis menyatakan bila rhitung> 

rtabel maka dalam penelitian tentang hubungan perhatian orang tua 
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dengan motivasi belajar pada Warga Belajar Paket – B di PKBM Kreatif, 

Medan terdapat hubungan yang positif dan berarti. 

Bila orang tua banyak memberikan perhatian kepada anak, akan membuat 

anak tersebut lebih percaya diri dalam menjalani hari-harinya terutama dalam 

kegiatan belajarnya. Selain itu perhatian orang tua juga dapat meningkatkan 

motivasi belajar anak karena semakin diperhatikan maka anak akan semakin 

termotivasi untuk belajar. 

5.2. Saran 

   Saran-saran yang dapat disampaikan antara lain : 

1. Bagi para Warga Belajar khususnya Warga Belajar Paket B di PKBM 

Kreatif, Medan agar senantiasa semangat untuk belajar dan semakin 

termotivasi untuk belajar agar bisa berhasil nantinya. 

2. Kepada para Orang Tua warga belajar hendaknya selalu memberikan 

perhatian terhadap belajar anaknya, karena semakin diperhatikan oleh orang 

tua maka anak akan semakin bergairah dan se,makin termotivasi untuk 

belajar. Selain itu orang tua juga harus memperhatikan kegiatan anak sehari-

hari yaitu dengan mengetahui aktifitas anaknya sehari-hari baik itu di rumah 

maupun di sekolah. 

3. Kiranya penelitian ini menjadi bahan masukan kepada PKBM dan juga 

kepada para orang tua, dalam hal beberapa factor yang menyebabkan warga 

belajar mengalami masalah dalam kegiatan belajarnya khususnya pada 

factor perhatian orang tua. 
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4. Diharapkan pada peneliti lain yang mengkaji masalah-masalah yang relevan 

dengan penelitian ini kiranya untuk mempergunakan hasil penelitian ini 

sebagai bahan masukan yang posistif sehingga diperoleh hasil yang obyektif 

untuk penelitian berikutnya. 

 


