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BAB VI 

PENUTUP  

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan rumusan masalah hipotesis dan analisis data 

hasil penelitian hubungan antara perhatian orang tua dengan motivasi belajar 

peserta didik kelas VII di MTs Aswaja Tunggangri Kalidawir Tulungagung, 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

Terdapat hubungan antara perhatian orang tua dengan motivasi belajar 

peserta didik kelas VII di MTs Aswaja Tunggangri Kalidawir Tulungagung. 

Hal ini dapat dibuktikan dari tabel Coefficients menunjukkan bahwa nilai 

signifikansi lebih kecil dari 0.05 yaitu 0.002 < 0.05. Artinya nilai Sig. (0.002) 

dari perhatian orang tua adalah signifikan. Dengan demikian Ho ditolak Ha dan 

diterima. Hal ini menunjukkan bahwa perhatian orang tua sangat berhubungan 

dengan motivasi belajar peserta didik kelas VII di MTs Aswaja Tunggangri 

Kalidawir Tulungagung. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi Sekolah 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan sekolah dapat mengambil 

tindakan terhadap anak-anak yang kurang mendapat perhatian dari orang 

tua mereka. Yang dengan kurangnya penelitian tersebut berpengaruh 
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kepada motivasi brlajar mereka yang kurang. Mengingat pentingnya 

perhatian orang tua terhadap motivasi belajar peserta didik. 

2. Bagi Orang Tua 

Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan orang tua dapat 

memberikan perhatian lebih kepada anak mereka, sehingga dapat 

memotivasi anak untuk belajar lebih giat lagi dan juga berdampak pada 

prestasi belajar mereka meningkat. 

3. Bagi Guru 

Bagi guru MTs Aswaja Tunggangri Kalidawir Tulungagung 

hendaknya guru dapat menjadi perantara bagi peserta didik dan orang tua 

untuk saling berkomunikasi tentang pembelajaran dan hasil belajar peserta 

didik di lingkungan sekolah. Selain itu diharapkan guru dapat menjadi 

perantara informasi kepada orang tua peserta didik tentang kekurangan 

anak di sekolah yang mungkin dapat di minimalisir di dalam lingkungan 

keluarga. 

4. Bagi Peserta Didik 

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan 

pengetahuan wawasan peserta didik yang bahwasannya perhatian orang tua 

sangatlah penting dalam memotivasi belajar mereka, karena motivasi 

belajar berdampak pada prestasi belajar peserta didik. 
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5. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan dan gambaran 

bagi peneliti selanjutnya serta dapat mengembangkannya agar menjadi 

lebih baik lagi.  


