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BAB V 

PENUTUP 

 

A. SIMPULAN 

Setelah penulis bahas dan kaji tentang pengaruh perhatian orang tua 

terhadap akhlak siswa SD Islam Gergaji Semarang dari Bab I sampai Bab V, 

ada beberapa hal yang sekiranya perlu penulis tekankan untuk menjadi 

kesimpulan dalam skripsi ini yaitu: 

1. Setelah penulis kalkulasi sesuai dengan hasil angket maka dapat diketahui   

bahwa perhatian orang tua siswa SD Islam Gergaji Semarang tergolong 

tinggi yaitu dengan nilai 64,7 terletak antara interval nilai 51 - 65 

2. Untuk akhlak siswa SD Islam Gergaji Semarang juga tergolong tinggi 

yaitu dengan nilai 58,7 terletak antara interval 58 -  62  

3. Adanya pengaruh positif antara perhatian orang tua dengan akhlak siswa 

di SD Islam Gergaji Semarang. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil analisis 

uji hipotesis dengan rumus regresi yaitu nilai regresi (Freg) diketahui 

berjumlah 290,094, sedangkan nilai dari F tabel untuk 0,01 = 0,43 dan 

nilai dari 0,05 = 7,17. 

Dengan demikian Freg  > F 0,01 dan 0,05, hal ini menunjukkan adanya nilai 

signifikansi. Ini berarti perhatian orang tua berpengaruh terhadap akhlak 

siswa SD Islam Gergaji Semarang, baik pada taraf 1% maupun pada taraf 

5%. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis yang diajukan penulis bersifat 

positif, artinya semakin tinggi perhatian orang tua, maka semakin tinggi 

pula akhlak siswa. 

     

B. Saran-Saran  

Setelah peneliti selesai mengadakan penelitian di SD Islam Gergaji 

Semarang tentang perhatian orang tua dan akhlak siswa, maka melalui 

kesempatan ini penulis ingin memberikan sumbangan pikiran terkait dengan 

saran yang sekiranya bermanfaat, yaitu: 
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1. Hendaknya ada komunikasi dan hubungan positif antara guru dan 

orang tua  siswa untuk mendidik fisik maupun psikis anak. 

2. Hendaknya antara pihak lembaga pendidikan (sekolah) dan lingkungan 

masyarakat ada kerjasama di dalam meningkatkan mutu pendidikan. 

3. Orang tua hendaknya memberikan “ Uswatun Hasanah “ kepada anak, 

sehingga anak mempunyai sikap disiplin dan tidak melupakan 

tanggung jawabnya sebagai pelajar. 

4. Orang tua hendaknya melakukan pendampingan pada saat anak 

melakukan    aktivitas belajar. 

5. Orang tua hendaknya juga memberikan pendidikan agama di rumah di 

samping anak menerima pendidikan agama di sekolah. 

 

C. Penutup 

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, penulis bisa   

menyelesaikan skripsi ini. Penulis merasa bahwa skripsi ini masih jauh dari 

sempurna, dan masih banyak yang harus diperbaiki karena keterbatasan dari 

penulis, oleh karena itu kritik yang membangun dan saran-saran dari semua 

pihak penulis harapkan. Dan penulis mengucapkan banyak terima kasih 

kepada semua pihak yang telah membantu baik berupa materiil maupun 

spiritual, dan penulis hanya bisa mengucapkan jaza kumullah khairan an 

kasira. Amin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


