BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan
sebagai berikut:
1. Kerja sama antara guru dan orang tua termasuk dalam kategori interval “ baik
dan sangat baik” tetapi lebih mendekati baik yaitu dengan nilai angket 1877 dari
nilai 78 sebagai nilai tertinggi. Dilihat dari indikator kerja sama antara guru dan
orang tua selalu memberikan nasehat dan bimbingan, gemar membiasakan
dengan kebiasaan yang positif, memberikan (hukuman atau sanksi dan pujian
atau hadiah), memenuhi fasilitas belajar anak.
2. Motivasi belajar siswa kelas IV A di SD Negeri SD Negeri 09 Lubuk Keliat
termasuk dengan kategori “baik dan sangat baik”, akan tetpai lebih mendekati
baik yaitu dengan nilai angket 1631 nilai 75 sebagai nilai tertinggi. Dilihat dari
indikator tekun dalam menghadapi tugas, tertaik pada mata pelajaran yang
diajarkan, selalu mengingat pelajaran dan memperajarinya kembali, selalu
bersemangat dalam mengikuti pelajaran.
3. Terdapat korelasi positif antara kerja sama antara guru dan orang tuas terhadap
motivasi belajar siswa kelas IV A di SD Negeri 09 Lubuk Keliat yang
menunjukan angka perhitungan server melakukan perbandingan antara ro dan
rtabel yakni rtabel 5% rhitung> rtabel1%<1>0,487 karena ro lebih besar dari pada
rtabel maka Ho ditolak dan Ha diterima. Kesimpulan yang dapat ditarik ialah,
bahwasanya mempunyai pengaruh yang signitifikasi antara kerja sama guru

dengan orang tua terhadap motivasi belajar siswa kelas IV di SD Negeri 09
Lubuk Keliat.
B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan
saran kepada :
1. Bagi Orang tua, sebaiknya menanyakan kesulita-kesulitan yang dialami oleh
anak dalam belajar, menyediakan selalu memberikan fasilitaas belajar siswa,
selalu berusah mendampingi anak saat belajar dan harus bekerja sama dengan
guru agar orang tua tau bagaimana kondisi siswa di sekolah
2. Bagi guru, diharapkan dapat menumbuhkan motivasi belajar pada diri anak
karena motivasi belajar tidak hanya muncul dalam diri seseorang akan tetapi
berasal dari luar dan guru harus bekerja sama dengan orang tua siswa agar
keduanya bisa saling bertukar pikiran untuk memotivasi siswa agar semangat
belajar.
3. Bagi siswa, agar selalu bersunguh-sungguh dalam mengikuti pembelajaran baik
di sekolah maupun di rumah.
4. Bagi peneliti, selanjutnya diharapkan agar dapat dijadikan pedoman dalam
melakukan sebuah penelitian dan juga diharapkan agar hubungan kerja sama
antara guru dan orang tua tetap terjalin.
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