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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil kajian teoritis dan penelitian yang telah 

penulis laksanakan dalam rangka pembahasan skripsi yang 

berjudul “Pengaruh persepsi siswa tentang  pendidikan  keluarga 

terhadap karakter siswa Kelas IVB di MIN Sumurrejo Kota 

Semarang Tahun 2015/2016”, maka secara garis besar dari data 

lapangan dapat disimpulkan bahwa : 

Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara 

persepsi siswa tentang  pendidikan  keluarga terhadap karakter 

siswa   kelas IV di MIN Sumurrejo Kota Semarang Tahun 

2015/2016. Berdasarkan hasil uji hipotesis dengan menggunakan 

analisis regresi dapat diketahui bahwa persamaan regresinnya 

adalah  Ŷ = ɑ + bX, jadi Ŷ =24,77% =0,651 X, sedangkan 

menguji signifikannya digunakan analisis varian untuk regresi. 

Dari hasil perhitungan data, dapat diketahui terdapat pengaruh 

yang signifikan antara pengaruh persepsi siswa tentang 

pendidikan keluarga terhadap karakter siswa kelas IVB di MIN 

Sumurrejo Semarang tahun ajaran 2015/2016.Penelitian 

ditunjukkan oleh harga Fhitung = 34,371 yang telah dikonsultasikan 

dengan Ftabel  (0,05)=  4,22 dan hasilnya Fhitung > Ftabel   yang berarti 

signifikan dan hipotesis diterima. Dari hasil uji korelasi product 

moment diketahui bahwa rxy= 0,755 dan rtabel5%= 0,374 berarti 
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rxy> rtabel. Hal ini menunjukkan bahwa antara kedua variabel 

tersebut memiliki korelasi positif. Dengan demikian diketahui 

adanya korelasi positif antara pengaruh presepsi siswa tentang 

pendidikan keluarga terhadap karakter siswa kelas IVB MIN 

Sumurrejo Semarang.  Setelah uji hipotesis melalui thitung 

sebagaimana di atas maka hasil yang diperoleh kemudian 

dikonsultasikan pada ttabel diketahui bahwa thitung = 5,863 dan ttabel 

(0,05)= 1,701 maka thitung> ttabel sehingga pengaruh persepsi siswa 

tentang pendidikan keluarga terhadap karakter siswa kelas IVB 

MIN Sumurrejo Semarang adalah signifikan. Dari data di atas, 

koefisien determinasi yang diperoleh r²= 0,5700. Hal ini 

menunjukkan bahwa karakter siswa 57,00%dipengaruhi oleh 

persepsi siswa tentang pendidikan keluarga yang diberikan 

melalui persamaan Ŷ = 24,77+ 0,651 X. sisanya 43,00 % 

dipengaruhi oleh faktor lain. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa persepsi siswa tentang 

pendidikan keluarga mempunyai pengaruh yang positif terhadap 

karakter siswa di kelas IVB di MIN Sumurrejo Kota Semarang 

Tahun Ajaran 2015/2016. 

B. Saran 

Setelah melihat kondisi yang ada, serta berdasarkan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh penulis, tidak ada salahnya bila 

peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut: 
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1. Bagi Sekolah  

Sekolah merupakan lingkungan pendidikan formal 

juga menentukan dalam perkembangan dan pembinaan 

karakter siswa. Sekolah sebagai lingkungan pendidikan kedua 

setelah keluarga yang berperan dalam pendidikan karakter 

siswa. Pihak sekolah seharusnya bekerjasama dengan pihak 

keluarga dalam mewujudkan karakter siswa.  

2. Bagi Orang tua  

Peran orang tua dalam  mendidik anak sangat besar, 

karena segala tingkah laku perbuatan orang tua (keluarga) 

akan  selalu ditiru oleh anak, maka sebagai orang tua harus 

mendidik anak dengan dasar yang baik. Karena orang tua 

merupakan  pihak yang paling awal memberikan perlakuan 

pendidikan terhadap anak.  

3. Bagi siswa 

Bagi para siswa diharapkan menjadikan orang tua 

panutan yang baik. Karena orang tua yang telah merawat, 

menjaga, mendidik, memberikan contoh yang baik. 

Diharapkan dengan begitu anak-anaknya kelak memiliki sikap 

serta sifat yang baik.  

C. Penutup  

Puji syukur Alhamdulillah senantiasa peneliti panjatkan 

kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah dan 

inayah-Ny yang diberikan sehingga penyusunan skripsi ini dapat 

terselesaikan.  
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Peneliti menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan. 

Oleh karena itu, peneliti mengharapkan saran dan kritik yang 

konstruktif dari pembaca demi perbaikan karya yang mendatang. 

Namun demikian harapan peneliti adalah semoga hasil penelitian 

skripsi ini bermanfaat bagi peneliti khususnya dan para pembaca 

pada umumnya. 

Semoga Allah SWT memberikan ridho-Nya kepada kita 

semua dan memberikan kemanfaatan pada skripsi yang telah 

disusun oleh penulis. Amin  

 

 

 


