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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian penulisan skripsi dengan judul “Pengaruh 

tingkat pendidikan formal orang tua terhadap prestasi belajar studi PAI di SMP 

Negeri 1 Ambarawa Kab. Semarang Tahun Ajaran 2011/2012” dari hasil data 

dilapangan dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Tingkat pendidikan ayah dan ibu tidak sama tingkatannya. Untuk tingkat 

pendidikan ayah yang lulus SD/MI ada 14 orang, lulus SMP/MTs ada 8 

orang, lulus SMA/MA/sederajat ada 13 orang, dan lulus peguruan tinggi ada 

5 orang. Sedangkan untuk tingkat pendidikan ibu yang lulus SD/MI ada 16 

orang, lulus SMP/MTs ada 10 orang, lulus SMA/MA/sederajat ada 11 

orang, dan lulus perguruan tinggi ada 3 orang. 

2. Prestasi bidang studi PAI di SMP N 1 Ambarawa Kab. Semarang adalah 

sedang. Hal ini dibuktikan dari mean (rata-rata) nilai peserta didik yaitu 

81,025 yang berada pada kategori sedang, karena berada pada nilai dengan 

rentang 80-84.  

3. Tingkat pendidikan formal orang tua tidak mempunyai pengaruh yang 

positif dan signifikan dengan prestasi bidang studi PAI di SMP N 1 

Ambarawa tahun ajaran 2011/2012. Hal itu dibuktikan dari hasil analisis 

regresi satu prediktor, diperoleh Freg = 0,503. Kemudian dikonsultasikan 

dengan Ft pada taraf signifikansi 5% (Ft = 4,08) dan pada taraf signifikansi 

1% (Ft =7,31), jadi Freg < Ft yang artinya tidak signifikan. Sedangkan besar 

pengaruhnya setelah melewati uji statistik dengan koefesien determinasi 

diketahui variabel X (tingkat pendidikan formal orang tua) berpengaruh 

1,3% terhadap variabel Y (prestasi belajar) sedangkan sisanya, variabel Y 

dipengaruhi oleh variabel-variabel lain. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang diperoleh, maka penulis 

mengajukan saran-saran sebagai berikut: 

1. Kepada orang tua untuk lebih memperhatikan anak-anaknya dalam belajar 

di rumah. Karena keberhasilan seorang anak dalam belajar sangat 

berpengaruh pada aspek-aspek lain seperti pelajaran agama di sekolah, 

menghormati guru di sekolah, menghormati orang tua, dan menghormati 

sesama. 

2. Kepada orang tua untuk meningkatkan diri dalam bidang pendidikan, 

pengetahuan dan pengalamannya agar dapat membimbing anaknya untuk 

memperoleh prestasi belajar yang baik. 

3. Kepada sekolah, lebih mendorong peserta didik agar lebih giat dalam belajar 

terutama mata pelajaran PAI.  

 

C. Kata Penutup 

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kekuatan kepada 

penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih layak 

menerima penyempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan masukan 

ide, kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak agar skripsi ini 

menjadi lebih baik. 

Akhirnya, semoga apa yang penulis lakukan ini dapat bermanfaat 

khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi pembaca. Amin. 

 

 


