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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah penulis menganalisis data yang telah penulis kumpulkan 

melalui beberapa teknik sebagaimana telah penulis jelaskan pada bagian 

terdahulu, maka langkah selanjutnya menyimpulkan hasil analisa dengan 

teknik persentase, analisa interpretasi dan teknik statistik. Hasil analisa 

tersebut dapat disimpulkan : 

1. Berdasarkan hasil analisa persentase dari masing-masing variabel 

baik variabel  perhatian  orang tua maupun variabel minat belajar 

siswa di sekolah dapat disimpulkan sebagai berikut : pada variabel  

perhatian orang tua rata-rata kategori cukup tinggi. Hal ini dapat 

diketahui dari hasil perhitungan atau analisa yang menunjukkan dari 

46 responden yang digunakan terdapat 8 responden dengan kategori 

baik dengan prosentase 17.91 %, 27 responden dengan kategori 

sedang atau cukup dengan prosentase 58.69 %, 11 responden dengan 

kategori kurang dengan prosentase 23.91 %. Berdasarkan dari hasil 

perhitungan prosentase diketahui bahwa variabel 1 (satu) ini,  

perhatian orang tua terhadap anak cukup tinggi dengan prosentase 

58.69 %. 

2. Pada variabel minat belajar siswa di sekolah rata-rata berada pada 

kategori baik / cukup tinggi. Hal ini dapat diketahui dari hasil 

perhitungan atau analisa yang menunjukkan dari 46 responden yang 

digunakan terdapat 12 responden dengan kategori baik dengan 

prosentase 26.09 %., 23 responden dengan kategori cukup dengan 

prosentase 50%, dan 11 responden dengan kategori kurang dengan 

prosentase 23.91 %. 

3. Berdasarkan analisa dengan menggunakan teknik statistik dengan 

rumus product moment, untuk mengetahui ada tidaknya hubungan 

antara  perhatian orang tua dengan minat belajar siswa di sekolah 

maka hasil akhirnya dapat disimpulkan sebagai berikut : 
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dari hasil angket yang telah diperoleh dan setelah dianalisa dengan 

statistik dengan menggunakan rumus produc moment rxy hitung 

adalah 0,518998546 dan setelah dikonsultasikan dengan r tabel 

dimana untuk jumlah responden 46, r tabel untuk taraf signifikan 5% 

diperoleh nilai 0,291 dan untuk taraf signifikasi 1 % diperoleh nilai 

sebesar 0,376, sehingga nilai rxy hitung lebih besar dibandingkan 

dengan r tabel. Dalam perbandingan ini jika rxy hitung lebih kecil 

dibandingkan dengan r tabel maka berarti tidak ada pengaruh atau 

tidak signifikan, dan jika rxy hitung lebih besar dibandingkan dengan 

r tabel maka berarti ada hubungan  atau signifikan. 

4. Setelah data dianalisisdengan Rumus Regresi, selanjutnya 

dikonsultasikan dengan F table dengan didasarkan pada dk 

pembilang 1 dan dk penyebut ( 46-1-1 ) = 44, untuk taraf kesalahan 

5% = F table = 4,06, sedang 1% : F table = 7,24. Karena F hitung 

lebih besar dari F table maka koefisien korelasi yang diuji adalah 

signifikan. 

Dari uraian di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa pada 

penelitian ini adalah signifikan yang berarti bahwa  perhatian orang 

tua berhubungan erat dengan minat belajar anak di sekolah. 

 

B. Saran-Saran 

1. Kami harapkan kepada orang tua atau wali murid untuk memberikan 

dorongan belajar kepada anak-anaknya. 

2. Kami mengharapkan kepada orang tua untuk lebih memperhatikan 

kepada anaknya dalam belajar dengan memberikan dan mengatur 

waktu-waktu belajar anak di rumah. 

3. Kami mengharapkan orang tua untuk memenuhi kebutuhan belajar 

anak sehingga kegiatan belajar anak tidak terganggu. 

4. Kami mengharapkan kepada orang tua untuk menciptakan hubungan 

yang harmonis dalam keluarga sehingga anak merasa nyaman dan 

betah di rumah. 
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5. Kami mengharapkan kepada para orang tua agar memberikan 

bantuan kepada anaknya ketika anaknya menghadapi kesulitan dalam 

belajar. 

6. Kami mengharapkan kepada para orang tua untuk memberikan 

pujian dan hadiah ketika anaknya berprestasi dan memberikan 

nasehat yang baik ketika anaknya kurang berhasil dalam belajarnya. 

7. Kami mengharapkan kepada semua siswa untuk lebih sungguh-

sungguh dalam belajar dan pandai memanfaatkan waktu – waktunya 

untuk belajar agar kelak menjadi anak yang pandai, berbakti kepada 

kedua orang tua, berguna bagi bangsa dan agama. 

C. Penutup 

   Dengan mengucap puja puji syukur kehadirat Allah SWT yang 

sedalam-dalamnya, berkat limpahan rohmat, taufiq, hidayah serta inayah-

Nya dan kenikmatan berupa kesehatan dan kekuatan lahir maupun batin 

yang dicurahkan dari Allah semata pada penulis sehingga dapat 

menyelesaikan skripsi ini. 

   Penulis sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan 

penulisan skripsi ini dalam bentuk kerangka ilmiah, tetapi karena sifat 

keterbatasan dari diri penulis sehingga masih banyak kekurangan. Dengan 

demikian saran dan kritik yang membangun demi sempurnanya skripsi ini 

dari semua pihak adalah menjadi harapan penulis.  

   Akhirnya harapan besar penulis dari terwujudnya skripsi ini 

semoga dapat membawa manfaat bagi penulis khususnya dan bagi para 

pembaca pada umumnya. Jika terdapat kebenaran didalamnya tentulah dari 

Allah semata-mata dan apabila terdapat kesalahan itu muncul dari penulis 

yang penuh dengan kekurangan dan hanya kepada Allah SWT penulis 

berserah diri dan mohon ampun atas segala salah dan khilaf. 

 

 

 


