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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah penulis uraikan hasil dan analisis penelitian pada bab 

sebelumnya tentang “Hubungan antara Keutuhan Keluarga dan Motivasi 

Belajar dengan Prestasi Belajar Pendidikan Agama Islam Siswa SD Negeri 02 

Payak Cluwak Pati Tahun Pelajaran 2017/2018”, maka dapat penulis 

paparkan beberapa kesimpulan yang sekaligus menjawab dari rumusan 

masalah penelitian ini sebagai berikut:  

1. Keutuhan keluarga siswa SD Negeri 02 Payak Cluwak Pati tahun 

pelajaran 2017/2018 adalah baik. Dibuktikan dari rata-rata skor hasil 

jawaban angket para responden sebesar 55,3. Di mana angka tersebut 

berada pada nilai interval yang berjarak 52 – 63 yang berarti berkategori 

baik. 

2. Motivasi belajar siswa SD Negeri 02 Payak Cluwak Pati tahun pelajaran 

2017/2018 kategorinya adalah baik. Hal ini ditunjukkan dari rata-rata skor 

hasil observasi langsung sebesar 52,7. Di mana angka tersebut berada 

pada nilai interval yang berjarak antara 52 – 63 yang berarti berkategori 

baik. 

3. Prestasi belajar Pendidikan Agama Islam siswa SD Negeri 02 Payak 

Cluwak Pati tahun pelajaran 2017/2018 kategorinya adalah baik. Hal ini 

ditunjukkan dari skor rata-rata hasil tes yang diujikan kepada siswa 
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sebesar 71,07. Angka ini berada pada nilai interval berjarak 70 – 79 yang 

berarti berkategori baik. 

4. Pengaruh keutuhan keluarga dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar 

Pendidikan Agama Islam siswa SD Negeri 02 Payak Cluwak Pati tahun 

pelajaran 2017/2018 adalah signifikan. Hasil analisis dengan rumus 

regresi ganda menunjukkan taraf signifikansi 5% maupun 1%. Di mana 

besarnya Fhit  yaitu 7,5 kemudian dibandingkan dengan Ftabel dengan df = 

2 : 27, pada taraf signifikansi 1% = 5,49 dan taraf signifikansi 5% = 3,35. 

Jadi Fhit > Ftabel. Selain itu ditemukan pula Rdeterminasi  sebesar  36%, 

sehingga dapat dikatakan keutuhan keluarga dan motivasi belajar 

berpengaruh positif sebesar 36% terhadap prestasi belajar Pendidikan 

Agama Islam. 

 

B. Saran-saran 

Berangkat dari temuan hasil penelitian, maka peneliti memberikan 

saran-saran sebagai berikut: 

1. Kepada para siswa SD Negeri 02 Payak Cluwak Pati karena masih ada 

banyak siswa yang motivasi belajar pendidikan agama Islam memperoleh 

kategori kurang, maka hendaknya dapat meningkatkan motivasi 

belajarnya. Ketika sedang belajar di kelas hendaklah benar-benar 

memperhatikan pelajaran yang disampaikan guru dengan serius, tenang 

berusaha memahaminya dengan sungguh-sungguh. Karena tinggi 

rendahnya prestasi belajar yang diperoleh sangat dipengaruhi oleh 

motivasi belajar. 
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2. Kepada para orang tua siswa SD Negeri 02 Payak Cluwak Pati, karena 

skor keutuhan keluarga siswa yang diperoleh dari jawaban angket para 

siswa masih menunjukkan adanya beberapa keluarga yang berkategori 

kurang juga berkategri cukup, maka hendaklah para orang tua lebih 

perhatian kepada anak dalam hal kasih sayang dan memberikan kondisi 

yang nyaman serta tentram dalam keluarga. Utuh dan tidaknya kondisi 

keluarga ternyata dapat berpengaruh pada motivasi dan prestasi belajar 

siswa di sekolah. Selain itu juga harus memperhatikan perkembangan 

anaka-anaknya baik secara fisik maupun mental. Sesibuk apapun dalam 

mengurusi pekerjaan, hendaknya tetap meluangkan waktunya dalam 

mendidik dan membimbinga anak agar secara intelektual maupun secara 

moral dapat berkembang dengan baik, sehingga pendidikan anak dapat 

lebih terpacu dan anak lebih bersemangat dalam belajarnya. 

3. Kepada guru Pendidikan Agama Islam di SD Negeri 02 Payak  hendaklah 

senantiasa melaksanakan pembelajaran yang inovatif, aktif, kreatif serta 

tidak monoton dan membosankan. Hal ini agar dapat mendorong motivasi 

belajar siswa.  Para siswa lebih banyak diberi kesempatan untuk belajar 

secara aktif dan mandiri. Di samping itu agar lebih sering mengadakan 

latihan secara kelompok maupun mandiri agar siswa lebih aktif dan 

kreatif dalam belajarnya, sehingga dapat membantu mendorong 

kemandirian dan kreativitas belajar siswa. 
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C. Kata Penutup 

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan 

petunjuk dan kekuatan kepada penulis, sehingga tugas penulisan skripsi ini 

dapat terselesaikan.  

Penulis sadar bahwa skripsi ini banyak kekurangan dan keterbatasan, baik 

dari segi teoritis, metodologis maupun analitis. Oleh karena itu penulis dengan 

tangan terbuka menerima kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak 

yang berkompeten agar skripsi ini menjadi lebih baik. Akhirnya peneliti 

berharap semoga skripsi yang sederhana ini dapat memberi manfaat, 

khususnya bagi diri penulis pribadi dan bagi para pembacanya. Amien.   


