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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang skripsi yang 

berjudul “Pengaruh Perhatian Orang Tua Dan Kebiasaan Belajar Terhadap 

Prestasi Belajar Pendidikan Agama Islam Semester Gasal Siswa SMP N 2 

Gringsing Batang Tahun Pelajaran 2017/2018” maka dapat diambil simpulan 

sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil uji hipotesis yang pertama, maka dapat disimpulkan 

bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan perhatian orang tua terhadap 

prestasi belajar Pendidikan Agama Islam semester gasal siswa SMP N 2 

Gringsing Batang tahun pelajaran 2017/2018. Koefisien korelasi variabel 

prestasi belajar PAI dengan perhatian orang tua = 0,931, sig. (1-tailed) = 

0,000 lebih kecil dari 0,05. Maka hipotesis yang peneliti ajukkan dapat 

diterima dengan terbukti kebenarannya. Persamaan regresinya dapat ditulis 

sebagai berikut: Y = 38,369 + 0,576X 

2. Berdasarkan hasil uji hipotesis yang kedua, maka dapat disimpulkan bahwa 

terdapat pengaruh positif dan signifikan kebiasaan belajar terhadap prestasi 

belajar Pendidikan Agama Islam semester gasal siswa SMP N 2 Gringsing 

Batang tahun pelajaran 2017/2018. Koefisien korelasi variabel prestasi 

belajar PAI dengan kebiasaan belajar = 0,92, sig. (1-tailed) = 0,000 lebih 

kecil dari 0,05. Maka hipotesis yang peneliti ajukkan dapat diterima dengan 

terbukti kebenarannya. Persamaan regresinya dapat ditulis sebagai berikut: 

Y = 18,191 + 0,781X 

3. Berdasarkan hasil uji hipotesis yang ketiga, maka dapat disimpulkan bahwa 

terdapat pengaruh positif dan signifikan perhatian orang tua dan kebiasaan 

belajar secara bersama-sama terhadap prestasi belajar Pendidikan Agama 

Islam semester gasal siswa SMP N 2 Gringsing Batang tahun pelajaran 

2017/2018. Koefisien korelasi perhatian orang tua dan kebiasaan belajar 

adalah 0,908, sig. (1-tailed) = 0,000 lebih kecil dari 0,05. Maka hipotesis 
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yang peneliti ajukkan dapat diterima dengan terbukti kebenarannya. 

Persamaan regresinya dapat ditulis sebagai berikut: 

Y = 26,980 + 0,337X1 + 0,360X2 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti kemukakan dalam simpulan 

di atas, maka peneliti memberikan saran yang mungkin berguna bagi pihak 

yang bersangkutan baik siswa, orang tua siswa dan juga guru. Adapun saran 

tersebut yaitu: 

Adapun dalam meningkatkan prestasi belajar siswa tidak hanya di dapat 

dengan belajar di dalam kelas, tetapi juga diperlukan perhatian dari orang tua 

dan juga kebiasaan belajar yang baik. Seorang siswa yang membiasakan 

belajar yang efektif dan efisien tersebut, diharapkan seorang siswa dapat 

mencapai prestasi belajar yang optimal dan mencapai prestasi yang diinginkan 

oleh siswa. Perhatian dari orang tua sangat diperlukan oleh anak dalam proses 

pencapaian prestasi belajarnya. Orang tua harus menyadari pentingnya 

perhatian orang tua terhadap keberhasilan belajar anaknya serta meminta anak 

untuk senantiasa membiasakan belajar yang efektif dan efisien.  

C. Kata Penutup 

Segala puji syukur Alhamdulillah bagi Allah Swt., yang telah 

melimpahkan rahmat, taufik hidayah-Nya, dan shalawat serta salam bagi Nabi 

Muhammad Saw., sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan 

baik. Peneliti sangat menyadari, bahwa dalam penulisan dan pembahasan 

skripsi ini masih banyak kekurangan serta jauh dari kesempurnaan baik dari 

segi bahasa, sistematika maupun analisisnya. Hal tersebut semata-mata karena 

keterbatasan kemampuan yang peneliti miliki, karena itu peneliti memohon 

kritik dan saran dari para pembaca demi perbaikan skripsi ini. Peneliti berharap 

semoga skripsi ini bermanfaat untuk peneliti khusunya dan pembaca umumnya. 

 


