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BAB V 

PENUTUP 

 
A. Kesimpulan 
 

Dengan bepedoman pada uraian diatas maka penulis dapat 

mengambil kesimpulan mengenai hubungan bimbingan belajar orang tua 

terhadap prestasi belajar rumpun mata pelajaran bidang studi Pendidikan 

Agama Islam siswa MI NU 01 Penanggulan Pegandon sebagai berikut : 

1. Tipe bimbingan orang tua yang diberikan kepada siswa di MI NU 01 

Penanggulan Pegandon adalah sangat harmonis. Karena bimbingan ini 

dilakukan dengan penuh perhatian, pengawasan dan dorongan yang tinggi. 

Sehingga dapat membantu meningkatkan prestasi belajar siswa. 

2. Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat menyimpulkan bahwa prestasi 

yang diperoleh siswa MI NU 01 Penanggulan Pegandon khususnya 

rumpun mata pelajaran bidang studi Pendidikan Agama Islam dapat 

dikategorikan baik. Karena dari sample yang diambil menunjukan nilai 

rata-rata yang cukup tinggi, yaitu pada angka 7,2. 

3. Berdasarkan hasil akhir dari penelitian mengenai bimbingan orang tua 

terhadap prestasi belajar anak bidang studi Pendidikan Islam di MI NU 01 

Penanggulan Pegandon menunjukan hasil yang signifikasi, artinya ternyata 

ada hubungan yang poditif terhadap peningkatan prestasi belajar. Dari 

hasil tersebut dapat ditarik pengertian secara umum adalah semakin baik 

(intensif) bimbingan belajar yang diberikan orang tua terhadap anak, 

semakin baik (meningkat) pla prestasi belajar yang dicapai oleh anak. 
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B. Saran-saran 

1. Ternyata bimbingan orang tua itu sangat berhubungan terhadap prestasi 

belajar anak, untuk itu bimbingan orang tua terhadap anaknya supaya lebih 

ditingkatkan agar prestasi anaknya akan lebih baik. 

2. Bahwa prestasi belajar bidang studi Pendidikan Islam berhasil dengan 

baik, untuk itu supaya lebih ditingkatkan prestasinya agar lebh baik lagi 

3. Tidak semua anak yang mendapatkan bimbingan oran tua prestasinya baik, 

dikarenakan adanya faktor-faktor tersebut supaya diperhatikan secara 

serius oleh orang tuanya. 

C. Penutup 

Sebagai kata penutup penulisan skripsi ini, penulis ucapkan syukur 

Alhamdulillah, karena dengan limpahan taufiq dan hidayah-Nya penulis 

mampu menyelesaikan skripsi ini. 

Penulis menyadari keterbatasan kemampuan dan pengetahuan 

sehingga skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sebagaimana yang 

diharapkan oleh karena itu penulis mengharapkan masukan, kritik dan saran 

dari pembaca demi kesepurnaan skripsi ini. 

Selanjutnya tidak lupa penulis sampaikan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada semua pihak yang telah ikut membantu dalam menyelesaikan 

skripsi ini khususnya kepada Ibu Dr. Hj. Sukasih, Mpd yang selalu 

memberikan bimbingan dan arahanya kepada penulis. Penulis berharap 

semoga amal baik saudara sekalian mendapatkan balasan yang berlipat ganda 

dari Allah SWT. 
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Akhirnya penulis sampaikan terima kasih semoga tulisan ini 

bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. 

Amiiin…………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


