
BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setalah penulis menyajikan data yang diperoleh melalui angket dan

dokumentasi, kemudian dianalisis, maka terjawab permasalahan yang penulis

rumuskan pada bab terdahulu di atas. Dilihat dari analisi data sebagai berikut:

1. Tingkat pendidikan orang tua siswa, dilihat dari 1 indikator adalah 65,833%

dengan kategori “tinggi”.

2. Motivasi siswa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, dilihat dari 39

indikator adalah 80,769% dengan kategori “tinggi”.

3. Hubungan antara variabel X dan variabel Y, dilihat bahwa 0,46547 dapat

dikatakan “sedang”.

4. Besarnya koefesien tingkat pendidikan orang tua dengan motivasi siswa

melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi pada siswa kelas XII SMA

Negeri 5 Dumai adalah rxy = 0,52591. Dari hasil analisis tersebut dapat

diketahui df = 94, rt (tabel) pada taraf signifikan 5% = 0,205, rt (tabel) pada

taraf signifikan 1% = 0,267.

a. Rxy = 0,52591	bila dibandingkan rt (tabel) pada taraf signifikan 5%

(0,52591> 0,205) ini berarti Ha diterima, Ho ditolak.

b. Rxy = 0,52591	bila dibandingkan rt (tabel) pada taraf signifikan 1%

(0,52591> 0,267) ini berarti Ha diterima, Ho ditolak.

c. rt 5% < rxy / rh > rt 1% = 0,205<0,52591>0,267 pada taraf signifikan 5%

maupun 1% ini berarti Ha diterima, Ho ditolak.



Hingga dapat disimpulkan “terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat

pendidikan orang tua dengan motivasi anak melanjutkan pendidikan ke perguruan

tinggi pada siswa kelas XII SMA Negeri 5 Dumai.

B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis ingin memberikan saran-saran

sebagai berikut:

1. Disarankan kepada orang tua untuk:

a. Memberikan kesempatan waktu kepada anak untuk mengikuti bimbel.

b. Menyisihkan uang untuk membeli buku prediksi soal untuk memasuki

perguruan tinggi.

c. Mendorong anak untuk melanjutkan pendidikan khususnya ke perguruan

tinggi.

2. Kepada siswa disarankan untuk:

a. Lebih banyak mencari informasi memasuki ke perguruan tinggi dengan

memanfaatkan media yang ada.

b. Lebih rajin membahas soal-soal yang ada di buku prediksi soal bersama

guru dan teman-teman.

c. Lebih berusaha untuk mendapatkan informasi langsung dari perguruan

tinggi yang di inginkan dengan transportasi umum.

Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini tidak terlepas dari

kelemahan dan kesalahan, untuk itu demi kesempurnaan skripsi ini diharapkan

kritik dan sarannya yang bersifat membangun. Penulis berharap semoga skripsi ini

bermamfaat bagi kita semua, akhirnya penulis mengucapkan semoga Allah Swt



memberikan magfiroh kepada kita semua dan senantiasa mendapatkan rahmat

dari-nya.


