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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan   

Berdasarkan penelitian dalam rangka pembahasan skripsi 

yang berjudul: “ Pengaruh Bimbingan Orang Tua Terhadap Minat 

Belajar Siswa Kelas III, Mapel Fikih Materi Puasa Ramadhan Di MI 

AS-Salafiyah Lahar Tlogowungu Pati Tahun 2012/2013. Dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut 

1. Dalam memberikan bimbingan  belajar kepada siswa kelas III, 

khusunya pada materi puasa Ramadhan maka orang tua berusaha 

memberikan apa yang dibutuhkan oleh anak seperti: memberi 

fasilitas untuk belajar, menyediakan buku- buku tentang puasa 

ramadhan, mematikan televisi disaat anak belajar,  membantu 

anak mengatasi kesulitan belajar, memanggil guru private, dan 

mengawasi anak dalam belajar.  

2. Minat belajar siswa kelas III pada mapel fikih termasuk dalam 

kategori baik . Hal ini dapat diketahui dari nilai rata-rata variabel 

Y (minat belajar siswa) sebesar 81,4. Nilai ini terletak pada 

interval 78-85 yang berarti dalam kategori baik.  

3. Pengaruh bimbingan orang tua dalam kategori sangat baik. 

Keadaan ini dapat diketahui dari nilai rata-rata variabel X sebesar 

81,32. Nilai ini teletak pada interval 77-78 yang berarti dalam 

kategori sangat baik.  Dari analisis uji hipotesis dengan rumus 

regresi satu prediktor diketahui ada pengaruh positif antara 
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bimbingan orang tua terhadap minat belajar siswa. Hal ini 

ditunjukkan dari nilai koefisien korelasi diketahui bahwa rxy =  

0,801> rt (5%) = 0,339 dan rt (1%) = 0,436   berarti signifikan.  

Dengan demikian ada hubungan positif antara pengaruh 

bimbingan orang tua  terhadap minat belajar siswa kelas III, mapel 

fikih. Sedangkan dalam uji Freg diketahui, bahwa nilainya sebesar 

57,142 kemudian hasil yang diperoleh dikonsultasikan dengan tabel 

Ft(0,01) = 0,436. Dengan demikian Freg = 57,137> Ft(0,05) = 0,339 dan 

hipotesis yang menyatakan ada pengaruh positif antara pengaruh 

bimbingan orang tua terhadap minat belajar siswa kelas III, pada 

mapel fikih dapat diterima. 

 

B. Saran – saran 

Demi perbaikan dan kesempurnaan serta peningkatan mutu 

pendidikan di MI AS-Salafiyah Lahar Tlogowungu Pati, maka peneliti 

memberikan saran-saran sebagai berikut: 

1. Bagi orang tua, hendaknya dapat lebih meningkatkan bimbingan 

belajar kepada anaknya melalui dorongan dan pengarahan yang 

konstruktif, melengkapi sarana dan prasarana belajar, sehingga 

minat belajar dan semangat anak  akan lebih terdorong. Orang tua 

perlu memperhatikan kelancaran belajar anaknya dengan 

menciptakan suasana (lingkungan) yang kondusif, sehingga anak 

akan mampu mencapai hasil yang diharapkan orangtua. Orang tua 

hendaknya  selalu membimbing anak dalam belajar khususnya 

pada mapel fikih materi puasa ramadhan karena puasa ramadhan 
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merupakan salah satu dari rukun Islam yang wajib kita 

laksanakan, oleh karena itu kita sebagai orang tua berkewajiban 

menanamkan nilai religius terhadap anak sejak dini, dengan tujuan 

anak tidak hanya mengetahui tetapi juga dapat mempraktekkannya 

dengan baik dan benar. 

2. Bagi siswa - siswi, untuk dapat lebih meningkatkan minat belajar, 

karena itu merupakan salah satu kunci dari sebuah kesuksesan. 

3. Bagi siswa harus selalu patuh dan taat, baik kepada orang tua 

maupun kepada gurunya serta selalu menghormati dan berbuat 

baik antar sesama siswa. 

4. Bagi guru harus selalu mengawasi dan memotivasi siswa agar 

semangat belajar mereka tetap terjaga dan menghasilkan prestasi 

yang dicita- citakan. 

 

C. Penutup  

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah yang Maha 

Pengasih dan Penyayang, akhirnya penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini. Semua ini tidak lain hanyalah karunia dan hidayah dari 

Allah Swt semata. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis selalu 

menekankan kesederhanaan dalam bahasa yang digunakan maupun 

cara berfikir dalam menganalisanya. Namun, mengingat kemampuan 

penulis yang terbatas maka bila ada kesalahan dan kekurangan dalam 

penulisan, penggunaan bahasa maupun analisisnya penulis mohon 

kritik dan sarannya demi perbaikan di masa mendatang. 
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Akhirnya ijinkan penulis mengucapkan terima kasih yang tak 

terkira kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan serta 

bantuan moril maupun materiil, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penulisan skripsi ini. Teriring doa, semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat, khususnya bagi diri penulis dan pembaca pada umumnya. 

Amin. 
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