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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

    Berdasarkan uraian dan hasil penelitian skripsi yang berjudul “ Hubungan 

Keteladanan Orang Tua dengan Tingkah Laku Siswa Kelas VII Semester Genap 

MTs. Miftahul Huda Jleper Mijen Demak Tahun Ajaran 2017/2018” dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Keteladanan Orang tua siswa kelas VII semester genap MTs.Miftahul Huda 

Jleper  Mijen Demak Tahun ajaran 2017/2018 memiliki nilai rata – rata 126,6. 

Skor ini berada pada interval 121 – 160 dan termasuk kategori kualifikasi baik 

sekali. Hal ini berarti Keteladanan Orang Tua Siswa Kelas VII Semester Genap 

MTs. Miftahul Huda  Jleper  Mijen Demak Tahun Ajaran 2017/2018 dapat 

dinilai positif. 

2. Tingkah laku siswa kelas VII semester genap MTs. Miftahul Huda Jleper  Mijen 

Demak Tahun ajaran 2017/2018 berdasarkan peerhitungan diperoleh nilai rata-

rata  123,3. Skor ini juga berada pada interval 121-160 dan termasuk kategori 

kualifikasi baik sekali, sehingga Tingkah laku siswa kelas VII semester genap 

MTs. Miftahul Huda Jleper Mijen Demak tahun ajaran 2017/2018 dapat dinilai 

positif. 

3. Berdasarkan analisis antara keteladanan orang tua dengan tingkah laku siswa 

kelas VII semester genap MTs.Miftahul Huda Jleper Mijen Demak tahun ajaran 

2017/2018, mempunyai pengaruh positif dan signifikan. Analisis tersebut, 

diperoleh nilai rxy = 0,795, adapun pada tabel taraf signifikansi 5% untuk N=30 

sebesar 0,361 dan pada taraf signifikansi 1% sebesar 0,463. Hal ini  terbukti nilai 

ro lebih besar dari rt yang ada pada tabel korelasi product moment,  baik dalam 

taraf signifikan 5% maupun signifikan 1%, maka pengajuan hipotesis yang 

berbunyi “ ada hubungan keteladanan orang tua dengan tingkah laku siswa kelas 
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VII semester genap tahun ajaran 2017/2018” dapat diterima dengan 

kebenarannya. 

B. Saran 

       Melihat hasil penelitian yang dilakukan penulis, pada akhirnya penulis akan 

memberikan saran yang mudah-mudahan diterima oleh semua pihak yang terkait 

sebagai berikut: 

1. Kepada Siswa, hendaklah selalu bertingkah laku yang terpuji kepada siapa saja 

dan dimanapun berada. 

2. Kepada guru, dalam hal meningkatkan tingkah laku terpuji kepada siswa 

hendaknya para guru selalu memberikan keteladanan kepada para siswanya. 

3. Kepada pihak madrasah,khususnya kepala madrasah hendaknya selalu mengajak 

kepada pendidik dan tenaga kependidikan untuk berperan aktif meningkatkan 

keteladanan khususnya dalam hal peningkatan tingkah laku. 

4. Kepada orang tua, hendaklah selalu memberikan keteladanan yang baik 

dirumah. 

C. Kata Penutup 

        Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Yang telah 

memberikan rahmat, taufiq dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

sekripsi ini dengan baik. Meskipun masih jauh dari kesempurnaan dan disana sini 

masih banyak hal yang perlu dibenahi. 

       Untuk menuju kesempurnaan yang diharapkan masih perlu saran dan kritik 

yang membangun dari pihak mana saja. Penulis senantiasa siap menerima dan 

mengharapkan saran dan kritik tersebut, terutama kepada para pembaca yang 

budiman  demi kesempurnaan dan kelengkapan skripsi ini. 

  Akhirnya hanya kepada Allah jualah, penulis memanjatkan do’a, agar penulis bisa 

meningkatkan kajian ilmu pengetahuan lebih lanjut, dan semoga Allah SWT 

membuka hati penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya sehingga 

sekripsi yang sederhana ini, benar-benar memberi manfaat kepada kita semua, dari 

dunia sampai ke akhirat nanti. Amin ya Robbal Alamin. 
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