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BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan temuan, dan pembahasan maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Ada pengaruh perhatian orang tua terhadap prestasi belajar Pendidikan 

Agama Islam di SMK Islam Pemalang pada signifikansi 0,05. Siswa yang 

mendapat perhatian tinggi dari orang tua, akan berpengaruh baik terhadap 

prestasi belajar Pendidikan Agama Islam siswa. Demikian juga sebaliknya 

siswa yang mendapat perhatian rendah dari orang tua akan berpengaruh 

kurang baik terhadap prestasi belajar Pendidikan Agama Islam siswa.  

2. Ada pengaruh motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar Pendidikan 

Agama Islam di SMK Islam Pemalang pada signifikansi 0,05. Siswa yang 

mempunyai motivasi belajar tinggi akan berpengaruh baik terhadap 

prestasi belajar Pendidikan Agama Islam siswa.  Demikian juga sebaliknya 

siswa yang mempunyai motivasi belajar rendah akan berpengaruh kurang 

baik terhadap prestasi belajar Pendidikan Agama Islam siswa. 

3. Ada Pengaruh interaksi antara perhatian orang tua dan motivasi belajar 

terhadap prestasi belajar Pendidikan Agama Islam siswa SMK Islam 

Pemalang pada signifikansi 0,05. Perhatian orang tua dan motivasi belajar 

secara bersamaan mempengaruhi siswa dalam pencapaian prestasi belajar 

Pendidikan Agama Islam siswa. Hal ini menunjukkan masing-masing 
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faktor tersebut memiliki ketergantungan satu sama lainnya, sehingga 

masing-masing memiliki pengaruh terhadap yang lainnya. 

 
B. Saran-Saran 

Saran -saran yang dapat diberikan antara lain: 

1. Bagi peneliti 

Perlu penelitian lebih lanjut yang terkait dengan pengaruh perhatian orang 

tua dan motivasi belajar sehingga ditemukan teori tentang pengaruh 

perhatian orang tua dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar 

Pendidikan Agama Islam bagi siswa. 

2. Bagi Orang Tua 

Hendaklah memberikan perhatian kepada anak-anaknya dengan seksama, 

karena hal ini akan sangat mempengaruhi prestasi belajar siswa. Karena 

dengan perhatian yang tinggi anak-anak akan merasa diperhatikan dan 

secara otomatis juga akan mempengaruhi motivasi belajar si anak itu 

sendiri.  

3. Bagi Guru Pendidikan Agama Islam 

Hendaklah selalu memberikan pesan moral kepada siswa agar selalu 

mempunyai motivasi belajar yang tinggi, juga harus bisa mengamati 

sejauhmana perhatian orang tua kepada anak-anaknya. Karena hal ini akan 

mempengaruhi siswa  dalam mencapai prestasi belajar secara optimal.  
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4. Bagi Siswa 

Hendaklah selalu selalu mempunyai motivasi belajar yang tinggi sehingga 

dengan motivasi yang tinggi diharapkan dapat meningkatkan prestasi 

belajar. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


