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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A.  Kesimpulan 

         Kesimpulan penelitian ini didasarkan temuan – temuan dari data – data 

dan hasil – hasil penelitian pada Bab IV. Adapun kesimpulan – kesimpulan 

yang diperoleh antara lain : 

1. Pola asuh orang tua di desa Mangga Kecamatan Kabupaten Langkat 

cenderung tergolong baik dengan rata – rata skor 47,04. Artinya orang tua 

memiliki keseriusan dalam mendidik anak. 

2. Motivasi belajar siswa di SD Negeri 050679 Kp. Mangga Kecamatan Stabat 

Kabupaten Langkat tergolong baik dengan rata – rata skor sebesar 54, 18. 

Hal ini ditunjukkan dengan sikap siswa semangat dalam mengikuti proses 

pembelajaran, berperan aktif dan antusias dalam mengerjakan soal yang 

diberikan oleh guru. 

3. Berdasarkan perhitungan korelasi antara pemantapan pola asuh orang tua     

( X ) dengan motivasi belajar siswa ( Y ) terdapat hubungan yang signifikan 

antara pemantapan pola asuh orang tua dengan motivasi belajar siswa di SD 

Negeri 050679 Kp. Mangga Kecamatan Stabat Kabupaten langkat dengan 

rxy  ˃ r tabel   yaitu  0,823 ˃ 0, 423. 

4. Kedua variabel mempunyai hubungan yang berarti sesuai dengan uji t. 

Dengan analisa data uji t kedua variabel diperoleh harga thitung  ˃ ttabel   

yaitu 6,678 ˃ 2,086 , sehingga doperoleh hasil hipotesa alternatif (Ha) 

diterima. 
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B. Saran Penelitian 

      Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka sebagai tindak lanjut 

penelitian ini disarankan hal – hal sebagai berikut : 

1. Bagi kepala sekolah dapat dijadikan bahan informasi tentang motivasi 

belajar siswa dengan pola asuh orang tua, sehingga diharapkan dapat 

memberikan kebijakan yang tepat dalam meningkatkan motivasi belajar 

siswa di sekolah. 

2. Bagi guru sebagai bahan masukkan bahwasannya motivasi belajar siswa 

dapat dipengaruhi oleh pola asuh yang diterapkan kedua orang tuanya, maka 

dari itu diharapkan bimbingan dan penyuluhan yang dilakukan melibatkan 

orang tua siswa . 

3. Kepada para orang tua khususnya yang ada di Desa Mangga Kecamatan 

Stabat Kabupaten Langkat diharapkan untuk menerapkan pola asuh yang 

baik untuk mendidik anak, agar motivasi belajar anak di sekolah meningkat 

yang nantinya memudahkan proses pembelajaran anak. 

4. Bagi anak, diharapkan untuk meningkatkan motivasi belajarnya agar 

mendapatkan hasil belajar yang memuaskan. 

5. Sebagai bahan masukan bagi peneliti agar diperoleh hasil yang lebih 

menyeluruh sehingga memberikan kontribusi yang besar. 

 

 


