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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil dan analisis penelitian sebagaimana telah dipaparkan pada 

bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal yang sekaligus 

menjadi jawaban dari rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:  

1. Perhatian orang tua siswa MI Miftahul Huda Watuaji 02 Keling Jepara 

tahun pelajaran 2018/2019 adalah cukup. Hal ini ditunjukkan dari rata-

rata skor hasil angket para responden sebesar 49,86 yang berada pada 

interval kategori skor yang berjarak antara 40 – 51 yang berarti 

berkategori cukup. 

2. Prestasi belajar Aqidah Akhlak siswa MI Miftahul Huda Watuaji 02 

Keling Jepara tahun pelajaran 2018/2019 kategorinya adalah baik. Hal ini 

ditunjukkan dari skor rata-rata hasil tes tertulis yang diujikan kepada 

responden sebesar 70,51. Angka tersebut berada pada nilai interval 

berjarak 70 – 79 yang berarti berkategori baik. 

3. Ada hubungan positif yang signifikan antara perhatian orang tua dengan 

prestasi belajar Aqidah Akhlak siswa MI Miftahul Huda Watuaji 02 

Keling Jepara tahun pelajaran 2018/2019. Hasil analisis korelatif dengan 

rumus korelasi product moment menunjukkan taraf signifikansi 5% 

maupun 1%. Di mana besarnya rxy yaitu 0,644 kemudian dibandingkan 

dengan r tabel dengan N = 37, pada taraf signifikansi 1% = 0,418 dan taraf 

signifikansi 5% = 0,325. Jadi rxy > r tabel. Selain itu ditemukan pula 
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Rdeterminasi  sebesar  41%, sehingga dapat dikatakan bahwa perhatian orang 

tua berkorelasi positif sebesar 41% dengan prestasi belajar Aqidah 

Akhlak. 

 
B. Saran-saran 

Berangkat dari temuan hasil penelitian, maka peneliti memberikan 

saran-saran sebagai berikut: 

1. Kepada para para tua hendaklah dapat lebih memperhatikan pendidikan 

anak-anaknya. Sesibuk apapun dalam mengurusi pekerjaan harus tetap 

meluangkan waktunya dalam mendidik dan membimbing anak agar 

secara intelektual maupun secara moral dapat berkembang dengan baik, 

sehingga pendidikan anak dapat lebih terpacu dan anak lebih 

bersemangat dalam belajarnya. Pada akhirnya harapan dan cita-cita agar 

anak dapat meraih prestasi yang baik di skeolah akan terwujud. 

2. Kepada para siswa MI Miftahul Huda Watuaji 02 Keling Jepara karena 

dari hasil tes yang penulis ujikan masih ditemukan siswa yang mampu 

memperoleh prestasi belajar yang baik, maka kepada para siswa lebih 

giat dan aktif ketika mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas. 

Hendaklah betul-betul memperhatikan pelajaran, jangan melakukan 

perbuatan yang mengganggu konsentrasi belajar, seperti ngobrol dengan 

teman, bermain sesuatu atau melamun. Seharusnya ketika pembelajaran, 

harus aktif mengikuti arahan dan petunjuk guru supaya mampu 

memahami pelajaran dan akhirnya memperoleh prestasi belajar yang 

baik. 
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3. Kepada guru Aqidah Akhlak di MI Miftahul Huda Watuaji 02 Keling 

Jepara hendaklah lebih mengintensifkan pembelajarn yang dapat 

mendorong semangat belajar siswa supaya hasil belajar siswa dapat 

meningkat.  Di samping itu agar lebih sering memberikan tugas belajar 

kepada siswa supaya siswa mau mengulang pelajaran di rumah dan 

berlatih mempelajarinya sendiri. Harapannya siswa akan lebih aktif dan 

kreatif dalam belajarnya, sehingga lebih cepat menjadi manusia yang 

mandiri. 

C. Kata Penutup 

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq 

dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas 

dalam penulisan skripsi ini.  

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari 

sempurna, banyak kekurangannya baik dalam teknik penulisan maupun 

kedangkalan materinya. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan 

kritik yang konstruktif dari berbagai pihak dan para pembaca sekalian agar 

skripsi ini menjadi lebih baik.  

Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi yang sangat sederhana ini 

dapat bermanfaat bagi diri penulis pribadi, bagi tempat penelitian serta bagi 

siapa saja yang sudi membacanya. Amien. 


