
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A.  Simpulan  

Hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada Bab IV dapat 

diambil beberapa simpulan sebagai berikut: 

1. Ada pengaruh antara perhatian orang tua (X) terhadap ritual keagamaan anak-

anak (Y), karena nilai F hitung  38 lebih besar dari F tabel,  4,12.  

2. Pengaruh perhatian orang tua (X) terhadap ritual keagamaan anak-anak (Y) 

sebesar  sebesar  46% , sedangkan sisanya 44% % dipengaruhi oleh faktor lain 

yang tidak diteliti dalam penelitian ini.  

 

B.  Saran 

1. Orangtua perlu memberi banyak perhatian kepada anak agar semakin 

meningkat ritual keagamaannya.  

2. Anak perlu diberi perhatian dan diarahkan kepada hal-hal yang akan 

memberi manfaat pada kehidupan masa depannya.  

3. Orang tua hendaklah lebih memperhatikan dan bertanggung jawab dalam 

mendidik  anak-anaknya dalam mengajarkan agama sejak dini sampai 

anak dewasa, agar di dalam jiwa anak tertanam keimanan dan ketakwaan.  

4. Orang tua harus memberi contoh teladan yang baik karena itu adalah figur 

utama yang akan ditiru dan diteladani dengan memberikan figur teladan 

yang baik maka anak-anaknya akan tumbuh dewasa menjadi insan-insan 

yang berkepribadian muslim.  

5. Orang tua harus lebih memberikan pengawasan terhadap anak-anaknya, 

lebih-lebih semasa mereka masih kecil. Dengan kata lain, bahwa anak-

anak itu tinggal di bawah genggaman kita hanya menanti masa besarnya, 

karena itu orang tua wajib memberikan bekal dan perhatian yang cukup 

sempurna.  
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C. Penutup  

Alhamdulillahirobbil’alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan 

ke hadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-

Nya sehingga menjadikan kita lebih bermakna dalam menjalani hidup ini. 

Terlebih lagi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi 

ini. 

Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad 

SAW. yang telah membawa risalah Islam kepada umat manusia sehingga dapat 

menjadi bekal hidup kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.  

Ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada 

semua pihak yang telah memberikan pengarahan, bimbingan dan bantuan 

apapun yang sangat besar artinya bagi penulis demi terselesaikannya skripsi 

yang berjudul “Pengaruh Persepsi Siswa atas Perhatian Orang Tua Karir 

Terhadap Ritual Keagamaan Anak di SD Hj. Isriati Semarang”. Ucapan terima 

kasih terutama penulis sampaikan kepada: 

Kepada mereka semua penulis tidak dapat memberikan apa-apa hanya 

untaian terima kasih dengan tulus dan ikhlas serta iringan do’a, semoga Allah 

membalas semua amal kebaikan mereka dan selalu melimpahkan rahmat, 

taufik hidayah dan inayah-Nya 

Pada akhirnya penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa penulisan 

skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti yang sebenarnya. Namun 

penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya 

dan pembaca umumnya. Amin 

 

 

 


