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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data peneliti, maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa ada pengaruh perilaku keagamaan 

orang tua terhadap motivasi anak dalam shalat berjamaah di 

Dusun Nongko Desa Sumberagung Kecamatan Ngaringan 

Kabupaten Grobogan, yang ditunjukkan dengan F reg yang 

menunjukkan nilai 32.146 dengan tingkat signifikan 0.000 yang di 

bawah alpha 0.005. Hal itu berarti semakin tinggi perilaku 

keagamaan orang tua, semakin tinggi pula motivasi anak dalam 

shalat berjamaah di Dusun Nongko Desa Sumberagung 

Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan. Sebaliknya semakin 

rendah perilaku keagamaan orang tua, semakin rendah pula 

motivasi anak dalam shalat berjamaah di Dusun Nongko Desa 

Sumberagung Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan. 

Perilaku keagamaan orang tua mempengaruhi motivasi anak 

dalam shalat berjamaah di dusun nongko desa Sumberagung 

Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan, sebesar 52.6%, 

sedang yang 47,4% sisanya dijelaskan variabel lain seperti faktor 

instrinsik, lingkungan sekolah, sosial dan non sosial yang tidak 

dimasukkan dalam model ini (tidak diteliti).    
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B. Saran-Saran 

Beberapa saran yang ingin peneliti sampaikan antara lain 

sebagai berikut: 

1. Untuk orang Tua 

a. Hendaknya lebih memfungsikan dimensi keagamaan 

khususnya dalam shalat berjamaah sehingga nantinya 

anak akan sadar akan pentingnya ibadah khususnya shalat 

berjamaah. 

b. Hendaknya orang tua memberikan teladan tentang shalat 

berjama’ah, sehingga anak akan meniru kedisiplinan 

shalat orang tuanya yang pada akhirnya akan melakukan 

seperti yang dilakukan orang tua. 

c. Orang tua hendaknya lebih meningkatkan pengawasan 

terhadap ibadah anak-anaknya dan selalu mengadakan 

komunikasi dengan sekolah. 

2. Untuk masyarakat 

  Karena pengaruh lingkungan masyarakat 

mempunyai dampak yang besar dalam mewarnai suasana 

kehidupan agama siswa, maka masyarakat hendaknya lebih 

meningkatkan pembinaan terhadap siswa agar mempunyai 

sikap yang baik, baik melalui pengajian-pengajian, bimbingan 

maupun melibatkan siswa untuk melaksanakan berbagai 

macam kegiatan keagamaan. 
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3. Untuk peneliti berikutnya 

Menambah informasi seberapa besar pengaruh 

perilaku keagamaan orang tua terhadap motivasi shalat 

berjama’ah anak, sehingga bisa dibuat menjadi rujukan untuk 

melaksanakan penelitian. 

 

C. Penutup 

Puji syukur penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT, 

karena limpahan rahmat dan petunjuk-Nya serta pertolongan-Nya 

penulis dapat menyelesaikan skripsi. 

Peneliti menyadari atas segala kekurangan dan kelemahan 

yang ada dalam skripsi ini. Hal ini semata-mata karena 

keterbatasan kemampuan yang penulis miliki, untuk itu saran dan 

kritik yang sifatnya memperbaiki sangat penulis harapkan. 

Akhirnya peneliti berdoa kehadirat Allah SWT, semoga 

skripsi ini berguna dan bermanfaat bagi penulis khususnya dan 

pembaca pada umumnya serta pada dunia pendidikan. Amin Ya 

Rabbal ‘Alamin. 


