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BAB V  
SIMPULAN, SARAN, DAN PENUTUP 

 
A. Simpulan 

1. Persepsi anak tentang perhatian orang tua terhadap peserta didik kelas VIII 

SMP Islam Sultan Agung 1 Semarang, dapat dikatakan baik sekali . Ini 

terlihat dari mean atau rata-rata kelas sebesar 59,675 terdapat pada interval 

ke-2 (46-60). Artinya bahwa orang tua sering memperhatikan peserta didik 

kelas VIII SMP Islam Sultan Agung 1 Semarang.  

2. Prestasi belajar aqidah akhlak peserta didik kelas VIII SMP Islam Sultan 

Agung 1 Semarang, sudah dapat dikatakan baik sekali. Ini terlihat dari 

mean atau rata-rata kelas yang tinggi yaitu sebesar 80,675, terdapat pada 

interval ke-2 (81- 90).  

3. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara perhatian orang tua pada 

anak terhadap prestasi belajar aqidah akhlak peserta didik kelas VIII SMP 

Islam Sultan Agung 1 Semarang. Hal ini berarti jika persepsi anak tentang 

perhatian orang tua baik maka prestasi belajar aqidah akhlak pun baik. 

Kadar pengaruh dapat dilihat dari  rxy : 0,465, rt 5% diperoleh 0,312, 

dan 1% diperoleh: 0,403. Perbandingan antara rxy dengan rt, yaitu sebagai 

berikut: 

rxy : rt                  5%               0,465 : 0,312 (Signifikan) 

         1%  0,465 : 0,403 (Signifikan) 

 
B. Saran 

1. Pengaruh perhatian orang tua pada anak terhadap prestasi belajar aqidah 

akhlak peserta didik kelas VIII SMP Islam Sultan Agung 1 Semarang 

sebesar 0,465. Penulis menyarankan kepada para guru hendaknya lebih 

meningkatkan kualitas pembelajaran.  

2. Bagi kepala sekolah hendaknya lebih mengawasi lagi dalam setiap proses 

pembelajaran, apakah proses belajar mengajar sudah memenuhi standar 
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atau belum?. Karena kepala sekolah merupakan motoring atau manajering 

dari sekolah tersebut.  

3. Untuk peserta didik hendaknya lebih aktif dan kreatif dalam mengikuti 

pembelajaran. Peserta didik jangan hanya sebagai orang yang diajar 

melainkan peserta didik harus dapat memposisikan dirinya sebagai orang 

yang belajar.  

 
B. Penutup 

 
Penulis sadar bahwa skripsi masih jauh dari kesempurnaan baik dari 

segi isi maupun metodologi masih memerlukan penyempurnaan, meskipun 

penulis telah berusaha sekuat tenaga untuk menyusun dengan sebaik-baiknya. 

Hal ini karena keterbatasan penulis semata. Oleh karena itu kritik dan saran 

yang konstruktif dari pembaca sangat penulis harapkan demi kesempurnaan 

skripsi ini. 

Kepada Allah penulis panjatkan syukur alhamdulillah karena berkat 

bimbingan dan petunjuk-Nya, skripsi ini dapat terselesaikan dan tersusun 

dengan segala keterbatasan. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat 

bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.  

 


