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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan  hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan secara 

teoritis dan empiris tentang data hasil penelitian pengaruh status sosial ekonomi 

orang tua terhadap motivasi belajar siswa di MI Sabilul Muhtadin Pakisrejo 

Rejotangan Tulungagung dapat disimpulkan bahwa: 

1. Terdapat pengaruh tingkat pendidikan orang tua terhadap motivasi belajar 

siswa di MI Sabilul Muhtadin Pakisrejo Rejotangan Tulungagung. Dengan 

hasil penelitian menunjukan taraf signifikansi sebesar 0,000 < 0,005. 

Maka dapat disimpulkan bahwa menerima Ha dan menolak Ho yang berarti 

terdapat  pengaruh yang signifikan antara tingkat pendidikan orang tua 

terhadap motivasi belajar siswa di MI Sabilul Muhtadin Pakisrejo 

Rejotangan Tulungagung. Dan nilai R Square sebesar 0,262 yang artinya 

terdapat pengaruh tingkat pendidikan orang tua terhadap motivasi belajar 

siswa MI Sabilul Muhtadin Pakisrejo Rejotangan Tulungagung sebesar 

26,2%. 

2. Terdapat pengaruh jenis pekerjaan orang tua terhadap motivasi belajar 

siswa di MI Sabilul Muhtadin Pakisrejo Rejotangan Tulungagung. Dengan 

hasil penelitian menunjukan taraf signifikan 0,000 < 0,005. Maka dapat 
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disimpulkan bahwa menerima Ha dan menolak Ho yang berarti terdapat  

pengaruh yang signifikan antara jenis pekerjaan orang tua terhadap 

motivasi belajar siswa di MI Sabilul Muhtadin Pakisrejo Rejotangan 

Tulungagung. Dan nilai R Square sebesar 0,542 yang artinya terdapat 

pengaruh pekerjaan orang tua terhadap motivasi belajar siswa MI Sabilul 

Muhtadin Pakisrejo Rejotangan Tulungagung sebesar 54,2%. 

3. Terdapat pengaruh tingkat penghasilan orang tua terhadap motivasi belajar 

siswa di MI Sabilul Muhtadin Pakisrejo Rejotangan Tulungagung. Dengan 

hasil penelitian menunjukan taraf signifikan 0,000 < 0,005. Maka dapat 

disimpulkan bahwa menerima Ha dan menolak Ho yang berarti terdapat  

pengaruh yang signifikan antara penghasilan orang tua terhadap motivasi 

belajar siswa di MI Sabilul Muhtadin Pakisrejo Rejotangan Tulungagung. 

Dan nilai R Square sebesar 0,327 yang artinya terdapat pengaruh 

penghasilan orang tua terhadap motivasi belajar siswa MI Sabilul 

Muhtadin Pakisrejo Rejotangan Tulungagung sebesar 32,7%. 

4. Terdapat pengaruh status sosial ekonomi orang tua terhadap motivasi 

belajar siswa di MI Sabilul Muhtadin Pakisrejo Rejotangan Tulungagung. 

Dengan hasil penelitian menunjukan taraf signifikansi = 0,000 < 0,05. 

Maka dapat disimpulkan bahwa menerima Ha dan menolak H0 yang 

artinya terdapat pengaruh yang signifikan  antara status sosial ekonomi 

orang tua yang meliputi tingkat pendidikan, jenis pekerjaan dan tingkat 
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penghasilan orang tua terhadap motivasi belajar siswa di MI Sabilul 

Muhtadin Pakisrejo Rejotangan Tulungagung. Dan nilai R Square sebesar 

0,634 yang artinya terdapat pengaruh status social ekonomi orang tua 

terhadap motivasi belajar siswa MI Sabilul Muhtadin Pakisrejo 

Rejotangan Tulungagung sebesar 63,4% dan 36,6% dari variabel lain. 

B. Saran 

Berdasarkan pengalaman peneliti saat melakukan penelitian dan hasil telaah 

dari berbagai literature yang dibaca oleh peneliti sehingga menghasilkan saran yang 

ingin peneliti sampaikan kepada beberapa pihak sebagai berikut: 

1. Bagi orang tua 

Orang tua merupakan penanggung jawab utama bagi anak- anaknya, oleh 

sebab itu sangat penting membekali diri dengan pengetahuan dan 

wawasan yang luas serta ekonomi yang cukup. Agar mampu memotivasi 

dan memberikan pengarahan kepada anak- anak demi kesuksesannya 

dalam belajar. 

2. Bagi sekolah 

Dengan adanya penelitian ini semoga dapat menjadikan acuan penetapan 

peraturan- peraturan sekolah atau kebijakan- kebijakan sekolah khususnya 

yang berhubungan dengan sosial ekonomi orang tua dan motivasi belajar 

siswa. 

3. Bagi guru 
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Setiap anak tentu memiliki orang tua dengan status sosial ekonomi yang 

berbeda- beda oleh sebab itu seorang guru diharapkan dapat mengenal dan 

memahami masing – masing siswa sehing lebih bijak, tepat dan adil dalam 

memberikan motivasi, teguran maupun arahan kepada masing- masing 

siswa agar tercapai kesuksesan dalam belajar mengajar. 

4. Bagi peneliti selanjutnya 

Dengan adanya penelitian ini semoga dapat membantu peneliti- peneliti 

yang akan datang sebagai bahan referensi dan literatur tambahan. 

 


