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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari pengamatan, pengolahan dan analisis data melalui 

prosedur statistika yang telah dilewati, penghitungan kontribusi variabel 

dukungan orang tua terhadap motivasi berprestasi didapatkan nilai 44,87%. Maka 

penulis mengambil kesimpulan hasil dari proses penelitian ini bahwa “dukungan 

orang tua memberikan kontribusi sebesar 44,87% berkategori cukup terhadap 

motivasi berprestasi siswa dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler futsal di 

SMA Negeri 2 Cimahi”. 

   

B. Saran 

Dari hasil dan analisis yang telah dilakukan serta kesimpulan yang telah 

diungkapkan, terdapat beberapa saran yang penulis ingin sampaikan, yaitu: 

1. Bagi orang tua siswa untuk selalu memberikan dukungan kepada anaknya 

selama apa yang dilakukan anaknya adalah hal yang positif, disukai oleh 

mereka, dan dapat berbuah prestasi. Hal tersebut untuk meminimalisir 

kemungkinan anak jatuh ke dalam pergaulan yang salah dan melakukan 

tindakan-tindakan yang tidak terpuji. 

2. Bagi pelatih dan pembina ekstrakurikuler futsal secara khusus untuk terus 

mendidik dan mengarahkan siswa-siswanya agar dapat terus berprestasi, 

dan umumnya menjadi manusia yang berilmu, berakhlak, dan berguna 

bagi orang banyak. 

3. Bagi siswa peserta ekstrakurikuler futsal untuk sebaiknya terus 

meningkatkan motivasi dalam setiap kegiatan ekstrakurikuler futsal 

sehingga ekstrakurikuler futsal dapat meraih prestasi yang maksimal di 

setiap pertandingannya untuk membanggakan pihak sekolah.  
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4. Bagi peneliti untuk selanjutnya, diharapkan agar lebih mampu 

mengembangkan penelitian dengan cakupan yang lebih luas seperti 
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meneliti faktor variabel lain yang berkaitan dengan dukungan orang tua 

dan motivasi siswa. Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini 

semoga dapat dijadikan bahan rekomendasi untuk melaksanakan 

penelitian-penelitian selanjutnya. 

 


