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BAB V 

PENUTUP  

 

Dari data yang diperoleh dan berhasil dihimpun serta dianalisa secara 

terperinci akhirnya sampailah pada langkah paling akhir dalam penulisan skripsi 

ini, yaitu memberikan kesimpulan terhadap semua masalah yang telah dibahas 

dalam penelitian ini. 

Adapun kesimpulan yang dihasilkan adalah sebagai berikut : 

A. Kesimpulan  

1. Kesimpulan Umum 

Bahwa untuk meningkatkan prestasi belajar anaknya di sekolah, 

orang tua di Sekolah Dasar Negeri 01 Tempurejo Jember melaksanakan 

motivasi dengan pemberian hadiah dan pemberian pujian. Sehingga 

dengan kedua bentuk motivasi tersebut prestasi belajar siswa di Sekolah 

Dasar Negeri 01 Tempurejo Jember khususnya pada siswa kelas IV dan VI 

dapat meningkat. Sehingga berdasarkan temuan di lapangan dapat 

dikemukakan dengan motivasi orang tua dalam meningkatkan prestasi 

belajar siswa Kelas IV dan V di Sekolah Dasar Negeri 01 Tempurejo 

Jember dilakukan dengan pemberian hadiah dan pemberian pujian kepada 

anak-anaknya.  
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2. Kesimpulan Khusus 

a. Bahwa pemberian motivasi yang dilakukan oleh orang tua khususnya 

ketika orang tua memberikan pujian dan hadiah merupakan unsur 

positif yang dapat membantu anak dalam mengejar prestasi belajarnya 

karena dengan motivasi ini siswa akan rajin dan semangat dalam 

belajar, sehingga orang tua tinggal memantau pelaksanaan anak dalam 

belajar. 

b. Bahwa pemberian hukuman merupakan faktor yang dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa. Hal ini dapat dilihat dari 

pemberian hukuman oleh orang tua jika anak melakukan kesalahan 

atau melakukan hal-hal yang bersifat negatif. Dengan adanya hukuman 

tersebut maka siswa akan termotivasi untuk belajar karena tidak ingin 

mendapat hukuman dari orang tuanya. 

B. Saran-saran 

Bertitik tolak dari keseluruhan pembahasan di atas dan berpijak pada 

hal-hal yang telah dianalisis di Sekolah Dasar Negeri 01 Tempurejo Jember, 

maka dapat dikemukakan saran-saran : 

1. Kepada Kepala Sekolah, agar senantiasa selalu mendorong guru-guru 

untuk selalu meningkatkan kemampuannya misalnya dengan melanjutkan 

ke jenjang yang lebih tinggi, mengikuti seminar-seminar dan pelatihan, 

sehingga guru dapat bekerja dengan profesional dan proporsional  
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2. Kepada orang tua, hendaknya selalu memberikan dorongan kepada 

anaknya untuk selalu rajin dalam belajar. Dapat memberikan hadiah dan 

pujian dengan tepat dan pada waktu yang tepat pula agar motivasi yang 

diberikan oleh orang tua dapat memiliki efek positif terhadap anak.  

3. Kepada siswa, belajarlah dengan rajin karena dengan belajar rajin selain 

akan meningkatkan prestasi juga akan memiliki manfaat yang sangat besar 

di kemudian hari.  

4. Kepada siswa, agar senantiasa belajar dengan tekun dan tidak kenal lelah 

dalam belajar selagi masih muda. Dan jangan pernah dilupakan bahwa 

dengan ibadah dan mengamalkan ajaran agama hidup akan terasa lebih 

bermakna dan membuat hati tenang.  

 


