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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1.  Simpulan 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa kuat pengaruh 

komunikasi interpersonal antara orang tua dan anak dalam memotivasi belajar anak 

dan hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan 

antara variabel Komunikasi Interpersonal antara orang tua dan anak terhadap 

motivasi belajar siswa SD Tarakanita Bumijo Yogyakarta. Besar korelasi antara 

variabel X dan variabel Y cukup kuat dengan angka 0,484 dan arah korelasi dari 

kedua variabel positif. Sedangkan dari hasil uji regresi menunjukan bahwa 

komunikasi interpersonal antara orang tua memberikan pengaruh sebesar 23,4% 

terhadap motivasi belajar siswa, sedangkan sisanya 76,6% dipengaruhi oleh faktor 

lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini. 
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5.2.  Saran 

Berikut adalah saran dari peneliti berdasarkan pengamatan dan penelitian secara 

langsung di lapangan, yaitu : 

 

5.2.1. Saran Akademik 

Diharapkan penelitian ini tidak hanya berhenti sampai sini saja, tetapi 

peneliti menyarankan supaya dilakukan penelitian yang lebih mendalam 

mengenai komunikasi interpersonal antara orang tua dan anak terhadap motivasi 

belajar siswa. Sehingga bisa mendapatkan pemahaman yang lebih dalam 

mengenai betapa pentingnya komunikasi interpersonal antara orang tua dan 

anak. 

 

5.2.2. Saran Praktis 

Orang tua sebaiknya merupakan pribadi yang paling dekat dengan anak, 

oleh karena itu peneliti menyarankan supaya orang tua lebih memahami dan 

memberikan perhatian yang lebih kepada anak-anaknya. Dengan berkomunikasi 

secara personal dengan anak, anak akan merasa memiliki hubungan yang intim 

dengan orang tuanya, sehingga menimbulkan semangat kepada anak untuk 

berkegiatan, terutama dalam hal belajar. 
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