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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Bab ini akan membahas kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan 

peneliti mengenai hubungan guru dengan siswa dan rasa memiliki pada sekolah 

terhadap motivasi berprestasi. Selain itu peneliti juga akan membahas 

rekomendasi penelitian untuk pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini. 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada 352 siswa SMA Alfa 

Centauri Bandung didapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Siswa SMA Alfa Centauri Bandung mayoritas merasakan hubungan 

guru dengan siswa, tingkat rasa memiliki pada sekolah yang kuat dan 

memiliki motivasi berprestasi yang tinggi. 

2. Rasa memiliki pada sekolahlebih berpengaruh terhadap motivasi 

berprestasi dibandingkan hubungan guru dengan siswa, meskipun 

perbandingan antara keduanya tidak terlalu jauh selisihnya dalam 

memberikan pengaruh terhadap motivasi berprestasi siswa 

3. Hubungan guru dengan siswadan rasa memiliki pada sekolah juga 

berpengaruh terhadap motivasi berprestasi siswa.  

B. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dipaparkan sebelumnya, dengan tanpa 

mengurangi rasa hormat peneliti, peneliti memberikan rekomendasi kepada pihak 

yang berkaitan dengan penelitian ini. 

1. Guru dan staf sekolah diharapkan dapat memberikan rasa nyaman, aman 

dan kehangatan kepada siswanya yang akan membuat siswa merasa 

menjadi bagian di sekolah dan mau untuk berusaha aktif di dalam 

kegiatan sekolah. 

2. Guru, staf sekolah, dan siswa diharapkan untuk saling menghargai, 

saling mendukung, mengayomi, dan bersama-sama menciptakan 

lingkungan yang kondusif untuk belajar dan berinteraksi. Hal ini 
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dilakukan dalam rangka menguatkan rasa memiliki pada sekolah pada 

siswa. 

3. Karakteristik guru di sekolah bahkan di dalam kelas diusahakan 

memberikan hubungan yang positif pada siswa sehingga mendorong 

siswa untuk mau menjalin hubungan dengan guru dan memudahkan 

guru untuk mengontrol keberhasilan prestasinya. 

4. Seluruh pihak yang berada di sekitar siswa mulai dari keluarga, teman, 

pihak sekolah, hingga tetangga diharapkan dapat lebih memahami dan 

memedulikan siswa dengan harapan siswa dapat melihat potensi dirinya 

untuk memiliki keinginan berprestasi. 

5. Siswa diharapkan dapat memandang sekolah sebagai lingkungan 

keduanya setelah keluarga dimana interaksi yang hangat dan saling 

mendukung dengan orang-orang yang ada di lingkungan sekolah baik 

guru dan teman akan menimbulkan iklim sekolah yang positif. 

6. Bagi peneliti selanjutnya, ketika proses pengambilan data disarankan 

untuk melakukannya secara langsung. Hal ini bertujuan untuk dapat 

mengetahui apabila terdapat redaksi kalimat yang sulit dipahami oleh 

partisipan dan memastikan bahwa partisipan memahami cara 

pengisiannya. 

7. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan mengkaji faktor-faktor lain yang 

sekiranya dapat dikaitkan dengan variabel motivasi berprestasi terutama 

variabel-variabel yang tidak berhubungan dengan variabel akademik 

sehingga diperoleh hasil penelitian yang lebih beragam. 

 


