
BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian di lapangan maka dapat disimpulkan Faktor-

faktor penghambat motivasi warga belajar Paket B Desa Padengo Kecamatan 

Dengilo Kabupaten Pohuwato sebagai berikut : 

  Faktor dari dalam (internal); (1) Perhatian;  pada dasarnya warga belajar 

Paket B Desa Padengo Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato kurang memiliki 

perhatian terhadap pelajaran yang diberikan. Setelah diadakan pendekatan 

persuatif terhadap warga belajar tersebut diperoleh keterangan bahwa perhatian 

warga belajar tersebut cenderung mengarah pada bermain, bercerita dan suka 

bercanda ketika diberikan materi pelajaran, (2) Tanggapan; Tanggapan warga 

belajar pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung pada umumnya bervariasi. 

Hanya sebagian diantaranya menanggapi secara serius tentang pembelajaran yang 

diberikan. Hal ini disebabkan oleh adanya kemampuan dan cara berpikir warga 

belajar lainnya satu sama lain sangat mempengaruhi terhadap aktivitas belajar, (3) 

Ingatan; Dalam meningkatkan kemampuan mengingat warga belajar pada setiap 

kegiatan pembelajaran, Tutor berupaya untuk memberikan Free test (tes awal) 

pada setiap awal kegiatan pembelajaran. Hal ini dilakukan untuk mengetahui 

sajauh mana ingatan warga belajar terhadap materi pelajaran yang telah diajarkan 

sebelumnya. Namun masih ada sebagian warga belajar yang memiliki ingatan 

yang lemah sehingga belum mampu mengingat materi pelajaran yang telah 

diberikan, (4) Bakat; Pada umumnya warga belajar tidak mempunyai kemampuan 
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untuk memecahkan masalah yang ditemui pada proses pembelajaran. Masalah 

yang ditemui misalnya pada proses kegiatan pembelajaran warga belajar 

mengalami kesulitan dalam memahami materi pelajaran yang diberikan oleh tutor 

tetapi warga belajar tidak berani untuk menyakan apa yang kami tidak pahami 

kepada tutor. Sehingga warga belajar tidak terbiasa untuk mengembangkan bakat 

dalam hal bertanya. 

  Faktor dari luar (Eksternal): adapun faktor dari luar yang menghambat 

program motivasi belajar Paket B Desa Padengo Kecamatan Dengilo adalah 

sebagai berikut: (1) Faktor Keluarga; orang tua dari warga belajar, belum 

sepenuhnya mendukung peningkatan motivasi belajar karena sebagian dari kami 

masih ragu terhadap hasil belajar yang diperoleh dari program pendidikan 

kesetaraan Paket B dan sejauh ini orang tua warga belajar belum melihat adanya 

perkembangan dari warga belajar ditinjau dari cara warga belajar dalam 

mengerjakan tugas yang diberikan. Disamping itu, warga belajar masih belum 

memiliki semangat untuk menempuh jenjang pendidikan, (2) Faktor Lingkungan 

atau masyarakat; kesadaran warga masyarakat akan pendidikan yang dipengaruhi 

oleh kebudayaan yang berkembang di masyarakat.  

 

5.2 Saran 

  Berdasarkan simpulan diatas, maka dapat dikemukakan beberapa hal 

sebagai berikut: 

1. Agar motivasi warga belajar Paket B Desa Padengo Kecamatan Dengilo 

Kabupaten Pohuwato mencapai titik optimal, maka diharapkan kepada semua 



pihak diantaranya penyelenggara program, pengelola, tutor, pemerintah desa 

serta orang tua untuk meningkatkan peran serta dalam memotivasi warga 

belajar dalam menempuh jenjang pendidikan. 

2. Agar segala upaya yang dilakukan untuk mengembangkan program 

pendidikan kesetaraan Paket B Cendrawasih Desa Padengo Kecamatan 

Dengilo Kabupaten Pohuwato dapat berlangsung secara maksimal, maka 

kerja sama dengan seluruh unsure baik dengan masyarakat sebagai sasaran 

belajar dan pemerintah sebagai sumber belajar, terus digalang secara 

harmonis oleh pihak penyelenggara program 

3. Diharapkan kepada warga belajar untuk meningkatkan kesadaran dan 

usahanya dalam rangka memotivasi diri pada proses kegiatan pembelajaran 

pendidikan kesetaraan khususnya Paket B. 

 


