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BAB V 

         PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian dalam rangka pembahasan skripsi yang berjudul: 

“Hubungan Antara Bimbingan Orang Tua pada Pendidikan Agama dengan 

Sikap Keberagamaan Siswa Kelas VIII MTs Negeri Karangawen Demak 

Tahun Ajaran 2012/2013,  penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil perhitungan rata-rata (mean)  variable X (Bimbingan 

Orang Tua pada Pendidikan Agama) sebesar 65,739. Hal ini menunjukkan 

bahwa Bimbingan Orang Tua pada Pendidikan Agama termasuk dalam 

kategori “cukup”, yaitu pada interval 62,599 ─ 69,400. 

2. Berdasarkan hasil perhitungan rata-rata (mean) variable Y (Sikap 

Keberagamaan Siswa) Kelas VIII MTs Negeri Karangawen Demak sebesar 

67,673 . Hal ini menunjukkan bahwa Sikap Keberagamaan Siswa Kelas 

VIII MTs Negeri Karangawen Demak termasuk dalam kategori “cukup”, 

yaitu pada interval 64,479─71,520. 

3. Setelah diinterpretasikan dengan tabel korelasi product moment bahwa 

adanya Hubungan signifikan antara Bimbingan Orang Tua pada Pendidikan 

Agama dengan Sikap Keberagamaan Siswa Kelas VIII MTs Negeri 

Karangawen Kabupaten Demak Tahun Ajaran 2012/2013 . Hal ini terbukti 

dari analisis regresi satu prediktor dengan hasil regresi (Freg) sebesar 20,557. 

Hasil dari nilai regresi  Freg  sebagaimana telah diketahui yaitu 20,557 

sedangkan F0,01 (1:44) = 7,24 dan F0,05 (1:44) = 4,06, Hal ini menunjukkan 

adanya nilai signifikan. Sehingga hipotesis yang mengatakan bahwa 

“Bimbingan Orang Tua pada Pendidikan Agama terdapat hubungan positif 

dengan Sikap Keberagamaan Siswa Kelas VIII MTs Negeri Karangawen 

Demak Tahun Ajaran 2012/2013”.  Sehinga semakin baik Bimbingan Orang 

Tua pada Pendidikan Agama  maka akan semakin baik pula Sikap 

Keberagamaan Siswa Kelas VIII MTs Negeri Karangawen Demak Tahun 

Ajaran 2012/2013. Jadi, hipotesis di atas diterima. Dalam uji koefisien 
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determinasi variabel Bimbingan Orang Tua pada Pendidikan Agama (X) 

dan variabel Sikap Keberagamaan Siswa Kelas VIII MTs Negeri 

Karangawen Demak adalah 31,8% dengan demikian variabel (X) 

berhubungan dengan variabel (Y) sebesar 31,8% dan 68,2%  dipengaruhi 

oleh faktor lain misalnya faktor dari dalam diri Siswa itu sendiri, lingkungan 

Keluarga, Sekolah dan Masyarakat.      

   

B.  Saran  

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dan analisis sesuai dengan 

kapasitas penulis, maka penulis mempunyai saran-saran sebagai berikut: 

1. Orang tua hendaknya bertanggung jawab dalam mendidik anaknya dalam 

mengajarkan agama, agar di dalam jiwa anak tertanam keimanan dan 

ketakwaan. 

2. Orang tua perlu memberikan arahan yang baik kepada anak tentang hal-hal 

yang memberikan manfaat pada kehidupan anak khususnya dalam bidang 

agama. 

3. Orang tua harus memberi teladan atau contoh yang baik kepada anaknya, 

karena orang tua merupakan pendidik yang pertama dan utama dalam 

keluarga yang akan ditiru dan diteladani oleh anaknya. 

 

C.  Kata Penutup  

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena hanya dengan 

taufiq dan hidayahNya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis 

menyadari bahwa dalam pembahasan ini tidak lepas dari kekurangan dan 

kesalahan. Oleh karena itu demi kesempurnaan skripsi ini penulis 

mengharapkan saran-saran maupun kritik dari pembaca yang sifatnya 

membangun. Dengan harapan yang tulus dan ikhlas semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi diri pribadi khususnya dan para pembaca umumnya. 

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan 

skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung penulis sampaikan 

banyak terima kasih. 


