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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya maka 

dapat diambil kesimpulan bahwa ada pengaruh yang positif antara 

motivasi belajar orang tua terhadap minat siswa untuk belajar baca 

tulis al-Qur’an di SMP Hasanuddin 7 Semarang. Hasil 

perhitungan rata-rata bahwa motivasi orang ma di SMP 

Hasanuddin 7 Semarang dengan rata- rata 51 .254 dalam kategori 

BAIK, yakni berada pada interval 51-56. Sedangkan minat siswa 

untuk belajar baca tulis al-Qur’an di SMP Hasanuddin 7 

Semarang dengan rata —rata 54.269 berada dalam kategori 

BAIK, yakni berada pada interval 53-58. Setelah dilakukan 

perhitungan dengan analisis regresi diketahui Freg 22.763> F 3,99 

dan pada taraf signifikan 1% diperoleh nilai pada tabel adalah Freg 

22763> Fo,o5 3.99 dan Freg 22.763 > Fo,o1 7.04. Sumbangan 

motivasi orang tua terhadap minat siswa untuk belajar baa tulis al-

Qur’an di SMP Hasanuddin 7 Semarang sebesar 25.93%, 

sedangkan selebihnya 64.07% dipengaruhi faktor lain seperti 

kebutuhan, sikap terhadap objek, tingkat kecerdasan, kesehatan, 

lingkungan keluarga.. sekolah, masyarakat dan sarana dan pra 

sarana 
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B. Saran-saran 

Sehubungan dengan basil penelitian yang penulis lakukan, 

kiranya dapat memberikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi Orang Tua 

Orang tua harus terus memperhatikan perkembangan 

anak dan perkembangan pendidikannya, orang tua harus 

mampu memberikan motivasi belajar pada anaknya dan 

menjadi sun tauladan bagai anakanaknya 

2. Bagai Peserta Didik 

Peserta didik harus semangat belajar dan patuh pada 

guru agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan menjadi 

anak yang sholeh shalehah 

3. Bagi Guru 

Guru harus terus mengembangkan metode 

pembelajaran yang mengarah pada keaktifan siswa seperti 

metode diskusi sehingga siswa aktif dan lebih berminat 

terhadap pembelajaran yang dilakukan. 

4. Bagi Sekolah 

Pihak sekolah harus meningkatkan pelayanan dalam 

pembelajaran dan meningkatkan profesionalisme pengajar 

sehingga nantinya sekolah akan tempat yang baik bagi siswa 

dalam menuntut ilmu 

5. Bagi Masyarakat 

Masyarakat harus terus mendukung dan membantu 

sekolah dalam meningkatkan kualitas sekolah 
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C. Penutup 

Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah-Nya, 

terselesaikan penyusunan skripsi yang sederhana mi. Penulis 

menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kesalahan 

dan kekurangan. hal mi disebabkan keterbatasan kemampuan 

penulis. Untuk itu penulis, mengharapkan saran, kritik yang 

konstruktif dan para pembaca demi perbaikan karya yang 

mendatang. 

Akhirnya semoga skripsi mi merupakan salah satu amal 

sholeh penulis dan dapat bermanfaat bagi pembaca semua. Amin. 

 


