
 
 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 
 

Berdasarkan pengelolaan data penelitian maka dapat dikemukakan  beberapa kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Berdasarkan tingkat kecenderungan data pola asuh orang tua diperoleh 71,66% data 

variabel X (Pola Asuh Orang Tua) berada pada kategori sedang. 

2.  Motivasi belajar siswa juga meningkat apabila orang tua mampumenerapkan pola 

asuh yang baik pada anak dan kecenderungan data yang  diperoleh yaitu 67,56% 

berada pada kategori sedang. 

3. Penghitungan koefisien korelasi harga         sebesar 0,440. dengan kontribusi 

19,36% artinya meningkatnya motivasi belajar siswa dipengaruhi oleh  pola asuh 

orang tua dan 81,74% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dibahas pada penelitian 

ini.  

B. Saran-Saran 

Berdasarkan hasil diperoleh dadi penelitian, maka dapat dikemukakan saran-saran 

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 masukan bahwasanya motivasi belajar siswa dipengaruhi 

oleh pola asuh orang tuanya, maka dari itu diharapkan bimbingan dan penyuluhan 

yang dilakukan melibatkan orang tua siswa. 



 
 

 

3. Kepada orang tua khususnya yang ada di Kab. Deli Serdang  Kec. Percut Sei Tuan 

diharapkan untuk menerapkan pola asuh yang baik untuk mendidik  anak,  pola asuh 

orang tua mempunyai hubungan yang positif dengan motivasi belajar siswa, maka 

bagi orang tua diharapkan supaya berhati-hati dalam memilih perlakuan yang 

dikenakan kepada anaknya, baik terkait pendidikan, anjuran, hadiah mupun pola 

komunikasi sehari-hari. agar motivasi belajar anak di sekolah meningkat yang 

nantinya akan memudahkan proses pembelajaran. Orang tua diharapkan dapat 

menanamkan akidah islamiyah, dan kebertanggung jawaban pada diri anak. 

4. Bagi anak, sebagai seorang anak haruslah selalu mengindahkan dan menjalankan 

perintah orang tua selama orang tua memberi perintah yang baik dan untuk 

kepentingan yang penting pula. Karena bagaimanapun orang tua ingin yang terbaik 

bagi anak-anak mereka.  

5. Bagi anak, diharapkan untuk meningkatkan motivasi belajarnya agar mendapat hasil 

belajar yang memuaskan. Dan juga siswa hendaknya mendengarkan pembelajaran 

yang disampaikan oleh orang tua maupun guru, karena setiap orang tua selalu 

menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya.    


