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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

1.  Perhatian orang tua (kepedulian orang yang melahirkan atau merawat 

anaknya yaitu Asih,asah, asuh).  dikatagorikan cukup baik terhadap hasil 

belajar pengembangan Agama Islam di RA Nurul Ittihad artinya dengan 

melihat nilai rata-rata Perhatian orang tua 84, 31. 

 2  Hasil  belajar pengembangan Agama Islam  kelompok B di RA Nurul 

Ittihad Babalan dalam katagori cukup tinggi (Pandai) dengan melihat nilai 

rata-rata kelas sebesar 89, 03.  

3  Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Perhatian orang tua dengan 

Hasil  belajar pengembangan Agama Islam, ditunjukkan oleh  rxy    = 

0,898 dan r²= 0,81,Koefesien Determinasi =  r² x 100 = 0,81 x 100 = 

80%. Maka pengaruh Perhatian orang tua terhadap Hasil  belajar 

pengembangan Agama Islam  kelompok B di RA Nurul Ittihad Babalan 

sebesar: 80 %  dan Pengujian hipotesis penelitian menunjukkan bahwa: 

“Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara perhatian orang tua 

dengan Hasil  belajar pengembangan Agama Islam  kelompok B di RA 

Nurul Ittihad Babalan. Terbukti dengan rumus regresi linier satu prediktor 

dengan   F hitung =  - 30,68 pada taraf kebenaran 0,01 = 7,42 dan untuk 

taraf kebenaran 0,05 = 3,59. maka perbandingan F hitung < F tabel maka 

Ho diterima (memiliki koefisien arah regresi yang berarti atau signifikan 

berbentuk regresi linier). 
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B. Saran 

Mengingat perhatian orang tua mempunyai hubungan dan pengaruh 

yang sangat besar terhadap hasil belajar siswa RA Nurul Ittihad terutama 

dalam Pengembangan Agama Islam, maka alangkah baiknya siswa meminta 

bantuan orang tua untuk menyimak  materi dan  hafalan. 

Bagi sekolah seharusnya memberikan buku penghubung perkembangan  

hasil belajar anak. 

Bagi guru alangkah baiknya selalu memantau anak apakah anak itu 

kurang perhatian di rumah atau tidak? Dan berpesan pada anak untuk 

mengulangi materi yang telah diajarkan dengan dibantu orang tua. 

Bagi orang tua untuk meningkatkan pengawasan terhadap kedisiplinan 

anak dalam kegiatan belajar terutama dalam belajar anak dirumah karena 

mengingat waktu anak lebih banyak dihabiskan dilingkungan keluarga 

dibanding dengan waktu yang dimilikinya disekolah. 

 

 

 

 

      


