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BAB V 

SIMPULAN DAN IMPLIKASI 

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat 

diambil kesimpulan dengan uraian sebagai berikut: 

1. Peran orang tua berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi

belajar siswa kelas XII IPS SMA Negeri 5 Purwokerto. Hasil

penelitian ini dapat dibuktikan dengan besarnya 𝑡       >  𝑡     , yaitu

2,484 > 1,664. Artinya apabila peran orang tua meningkat, maka akan

meningkatkan motivasi belajar siswa.

2. Fasilitas belajar berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi

belajar siswa kelas XII IPS SMA Negeri 5 Purwokerto. Hasil

penelitian ini dapat dibuktikan dengan besarnya 𝑡       >  𝑡     , yaitu

2,470 > 1,664. Artinya apabila fasilitas belajar meningkat, maka akan

meningkatkan motivasi belajar siswa.

3. Kesiapan belajar berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi

belajar siswa kelas XII IPS SMA Negeri 5 Purwokerto. Hasil

penelitian ini dapat dibuktikan dengan besarnya 𝑡       >  𝑡     , yaitu

7,026 > 1,664. Artinya apabila kesiapan belajar meningkat, maka akan

meningkatkan motivasi belajar siswa

4. Peran orang tua, fasilitas belajar, dan kesiapan belajar berpengaruh

positif dan signifikan terhadap motivasi belajar siswa kelas XII IPS

SMA Negeri 5 Purwokerto. Hasil penelitian ini dapat dibuktikan
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dengan besarnya persentase berdasarkan tabel Model Summary dapat 

diketahui bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 54,7%. Artinya 

variabel peran orang tua, fasilitas belajar, dan kesiapan belajar dapat 

menjelaskan variabel motivasi belajar sebesar 54,7%. 

B. IMPLIKASI 

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi jawaban responden dari nilai 

yang paling kecil, maka dapat disarankan hal-hal sebagai berikut: 

1. Orang tua sebagai guru di rumah dalam mendampingi, memotivasi, 

memfasilitasi dan mengarahkan dalam belajar harus lebih 

meningkatkan perhatian, dukungan, serta memahami kondisi baik 

dalam hal membantu kesulitan belajar maupun mengawasi dalam 

belajar anak terutama selama pembelajaran daring, karena hal tersebut 

terbukti dapat meningkatkan motivasi anak dalam belajar. 

2.  Bagi pihak sekolah SMA Negeri 5 Purwokerto selama pelaksanaan 

pembelajaran daring perlu untuk membantu meningkatkan fasilitas 

belajar, salah satunya dengan pengecekan kepada siswa yang ternyata 

masih belum mendapatkan bantuan kuota maupun yang terkendala 

dengan handphone maupun laptop untuk dibantu bersama mencari 

solusi. 

3. Selama pembelajaran daring dilaksanakan, diusahakan bagi siswa 

untuk lebih mempersiapkan diri dan sadar akan kewajibannya untuk 

belajar, baik dalam hal mempersiapkan diri untuk absen yang tepat 

waktu dan memperhatikan ketika guru sedang menjelaskan materi 
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melalui Google Meet, serta lebih meningkatkan antusias dan semangat 

dalam belajar, agar kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan 

lancar. 

4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh peran orang 

tua, fasilitas belajar, dan kesiapan belajar secara simultan terhadap 

motivasi belajar siswa selama pembelajaran daring di SMA Negeri 5 

Purwokerto. Pada kenyataannya, siswa membutuhkan bimbingan, 

perhatian dan motivasi orang tua dalam belajar, tanpa adanya dorongan 

orang tua, motivasi belajar siswa tidak dapat meningkat, begitupun 

dengan kelengkapan fasilitas belajar yang menunjang dan memadai 

yang pasti dibutuhkan siswa, sehingga siswa dapat mengikuti proses 

pembelajaran, serta kesiapan siswa dalam belajar baik dari fisik, 

mental, emosional, kebutuhan siswa dalam belajar, dan pemahaman 

siswa akan materi merupakan hal yang dibutuhkan untuk mendorong 

siswa dalam belajar. peran guru juga tidak lepas dibutuhkan siswa 

selama pembelajaran daring, untuk lebih inovatif dan lebih jelas lagi 

dalam memaparkan materi supaya siswa dapat lebih mudah dalam 

memahami materi walaupun pembelajaran dilakukan secara daring. 

C. KETERBATASAN PENELITIAN 

Keterbatasan penelitian ini adalah penelitian hanya dilakukan pada 

lokasi yang terbatas yaitu hanya pada kelas XII di SMA Negeri 5 

Purwokerto saja, sehingga hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasi 

dan harus dipaparkan secara hati-hati, sehingga bagi pihak lain yang ingin 
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menggunakan temuan hasil penelitian ini perlu hati-hati dalam melakukan 

generalisasi hasil penelitian, karena belum tentu hasil penelitian yang 

dilakukan sama jika dilakukan pada objek penelitian yang berbeda.  

Pada penelitian ini variabel yang digunakan hanya terdiri dari 3 

variabel independen dan 1 variabel dependen yang pastinya masih banyak 

variabel independen lain yang dapat mempengaruhi variabel dependen. 

Peneliti berikutnya dapat mengembangkan variabel alternatif lain yang 

sesuai dengan keadaan pembelajaran daring seperti peran guru, minat 

belajar, model dan metode pembelajaran yang cocok diterapkan selama 

pembelajaran daring, sehingga lebih banyak lagi pengetahuan yang dapat 

didalami. 

 Keterbatasan alat analisis yang tentunya terdapat banyak alat 

analisis yang dapat digunakan untuk melengkapi penelitian ini. Alat 

analisis pada penelitian ini menggunakan SPSS (Statistical Programme for 

Social Science) for windows yang memiliki kelebihan mampu mengakses 

data dari berbagai macam format yang tersedia, seperti pada Lotus, Text 

file, dan lainnya, memberikan tampilan data yang lebih informatif, 

memberikan informasi lebih akurat, selain itu mudah digunakan.  

Namun, SPSS juga memiliki kekurangan, dalam penggunaannya 

walaupun mudah tetapi pengguna minimal harus mengetahui dasar ilmu 

statistik, berkembangnya versi baru membuat susah untuk beradaptasi 

dengan tampilan, serta SPSS kurang relevan jika dihadapkan pada sebuah 

data time series.  
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Pada penelitian ini juga dibutuhkan literasi tambahan untuk 

melengkapi alat analisis data bagi peneliti di masa yang akan datang. 

Peneliti berikutnya disarankan untuk mencari tahu lebih banyak dengan 

membaca literatur lain tentang peran orang tua, fasilitas belajar, dan 

kesiapan belajar yang dapat mempengaruhi motivasi belajar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




