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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan tentang studi 

korelasi antara perhatian orang tua dengan pengamalan keagamaan siswa 

kelas IV SDN Gayamsari 05 Semarang, maka dapat disimpulkan sabagai 

berikut: 

1. a. Perhatian merupakan kegiatan yang dilakukan sebagai rasa tanggung 

jawab kepada anak yang dipusatkan pada suatu objek tertentu. 

b. Perhatian dengan bentuk keteladanan, nasehat, pengawasan, ganjaran 

dan hukuman merupakan bagian dari usaha orang tua guna membantu 

meningkatkan pengamalan keagamaan siswa. 

c. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perhatian orang tua, yaitu 

faktor pembawaan, keadaan jasmani dan rohani, keadaan di luar diri, 

minat, adanya perangsang-perangsang yang kuat, adanya sesuatu yang 

luar biasa, dan adanya kemauan.  

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, terbukti bahwa perhatian 

orang tua terhadap siswa kelas IV SDN Gayamsari 05 Semarang 

termasuk dalam kategori baik, yang ditunjukkan dengan nilai rata-rata 

56,11. 

2.  a. Pengamalan keagamaan  adalah proses perbuatan hati, ucapan dan 

tingkah laku sehari-hari yang dilakukan dalam rangka melaksanakan 

ajaran agama sebagai bukti bakti manusia kepada Allah SWT. 

 b.  Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pengamalan 

keagamaan  siswa, diantaranya faktor dari dalam diri anak yaitu faktor 

internal. Disamping itu pengamalan keagamaan  siswa juga dipengaruhi 
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oleh faktor eksternal. Kedua faktor tersebut memiliki peranan pada 

pengamalan ibadah siswa. Dalam hal ini perhatian orang tua sangat 

diperlukan dalam pengamalan keagamaan  siswa. 

Adapun pengamalan keagamaan  yang diperoleh siswa kelas IV SDN 

Gayamsari 05 Semarang termasuk dalam kategori baik, hal ini 

ditunjukkan dengan nilai rata-rata 55,18. 

3. Dari hasil penelitian kuantitatif yang peneliti lakukan menunjukkan ada 

korelasi yang signifikan antara perhatian orang tua dan pengamalan 

keagamaan  siswa, dimana semakin tinggi perhatian orang tua maka akan 

semakin tinggi pengamalan keagamaan yang diraih anaknya. Hal ini 

berdasarkan bukti melalui perhitungan statistik yang peneliti laksanakan 

dengan menggunakan rumus korelasi product moment dengan hasil 

sebagai berikut : 

- rxy  : 0,493 

- rt(0,05) : 0,301 

- rt(0,01) : 0,389 

Hal ini berarti bahwa rxy > rt yang menunjukkan bahwa ada 

korelasi yang signifikan antara perhatian orang tua dan pengamalan 

keagamaan siswa kelas IV SDN Gayamsari 05 Semarang. 

 

B. Saran-saran 

Dari beberapa kesimpulan di atas, dapat diajukan saran-saran sebagai 

berikut: 

1. Bagi Orang Tua 

- Orang tua hendaknya dapat lebih meningkatkan perhatian kepada 

anaknya melalui dorongan, pengarahan yang konstruktif.  

- Orang tua perlu memperhatikan pengamalan keagamaan dengan 

menciptakan suasana (lingkungan) yang kondusif, sehingga anak akan 

tercapai harapan orang tua. 
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- Orang tua hendaknya membimbing anak-anaknya dalam hal pengamalan 

keagamaan  pada anak tersebut. 

2. Bagi Siswapengamalan keagamaan 

- Untuk lebih meningkatkan pengamalan ibadah hendaknya memahami 

cara pengamalan yang benar di sekolah maupun di rumah. 

- Supaya lebih meningkatkan rutinitas dalam pengamalan keagamaan. 

 

C. Penutup 

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT Yang Maha 

Kuasa dengan hidayah dan pertolongan-Nya, penulis akhirnya dapat 

menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa penulis mengucapkan terima kasih atas 

bantuan semua pihak atas selesainya skripsi. 

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa skripsi ini masih jauh dari 

sempurna, dan masih memerlukan perbaikan. Oleh karena itu, penulis 

mengharapkan kritik dan saran sari pembaca, demi sempurnanya skripsi ini. 

Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada 

umumnya. Amin. 
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