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BAB  V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai motivasi belajar 

siswa pada keluarga broken home di Desa Aosole Kecamatan Palangga 

Kabupaten Konawe Selatan dapat disimpulkan bahwa, tidak selamanya anak yang 

berasal dari keluarga broken home memiliki perilaku yang negatif dan memiliki 

motivasi belajar yang rendah. 

Dari hasil observasi dan wawancara yang ditemukan di lokasi penelitian, 

Rata- rata anak yang berasal dari keluarga broken home masih memiliki motivasi 

dalam belajar. Motivasi mereka dapatkan dari dalam diri mereka sendiri dan dari 

luar diri mereka. 

Motivasi belajar dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu motivasi 

intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsic ini merupakan motivasi yang 

berasal dari dalam diri siswa itu sendiri. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah 

motivasi yang berasal dari luar diri siswa itu sendiri. Motivasi ekstrinsik ini dapat 

dibedakan menjadi 3 yaitu:  Yang pertama, motivasi yang berasal dari lingkungan 

keluarga. Yang kedua, motivasi yang berasal dari lingkungan sekolah dan yang 

terakhir motivasi yang berasal dari lingkungan sekitar seperti lingkungan tempat 

bermain siswa atau teman bergaul siswa. 

Faktor- faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian (broken home) 

dapat dibedakan menjadi 3 yaitu: Yang pertama, perilaku suami yang buruk 
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seperti mabuk-mabukan, Yang kedua, adanya masalah ekonomi dan yang ketiga 

masalah perselingkuhan. 

 Upaya yang dilakukan orang tua dalam meningkatkan motivasi belajar 

siswa dapat dibedakan menjadi 3 yaitu: Yang pertama, dengan mengontrol waktu 

belajar dan cara belajar siswa. Yang kedua, memantau perkembangan kemampuan 

akademik siswa dan yang ketiga memantau perkembangan kepribadian yang 

mencakup sikap atau tingkah laku siswa. 

5.2 Keterbatasan Penelitian  

Dalam menjalankan penelitian ini salah satu hambatan yang peneliti 

dapatkan yaitu cukup sulit ketika melakukan wawancara dan mengambil 

dokumentasi saat melakukan wawancara. 

5.3 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian serta kesimpulan, sekiranya peneliti boleh 

memberikan saran maka saran peneliti adalah sebagai berikut: 

5.3.1 Siswa 

Anak- anak atau siswa diharapkan tetap memiliki motivasi dalam belajar 

karena pendidikan sangatlah penting dalam kehidupan. Motivasi dapat di peroleh 

dari dorongan orang- orang yang terkasih khususnya orang tua. 

5.3.2 Pihak Orang Tua  

Pihak orang tua perlu senantiasa mendorong peningkatan motivasi bagi 

anaknya dalam belajar. Meskipun kita tau bahwa untuk mendidik anak sangatlah 

sulit apalagi ketika sudah bercerai atau sudah tidak ada hubungan antara suami 

dan istri. Akan tetapi, dalam meningkatkan motivasi bagi anak adalah hal yang 
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sangat penting, mengingat hal ini sangat penting untuk menciptakan kemandirian 

anak dalam belajar. Upaya untuk memberikan dorongan sangatlah penting supaya 

subjek mau belajar giat dan dapat memperoleh prestasi. Hal tersebut juga dapat 

membanggakan pihak orang tua karena anaknya dapat memperoleh prestasi di 

sekolah. 

5.3.3 Pihak sekolah  

 Pihak sekolah juga perlu mendorong peningkatan motivasi bagi siswa 

dalam belajar. Sebab motivasi internal siswa sering kali tidak stabil, sehingga 

perlu didororng melalui motivasi eksternal. Upaya yang dapat dilakukan 

diantaranya dengan memberikan tugas PR pada siswa, selanjutnya perlu 

diberlakukan pemberian penghargaan bagi siswa yang berprestasi. 

5.3.4 Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan serta acuan penelitian-

penelitian selanjutnya yang mengangkat topik yang sama agar dapat dikaji lebih 

jauh dan mendalam. 

 

 

 

 

 

 

 

 


