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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 "Hubungan hasil belajar akidah akhlak Terhadap Ketaatan 

Siswa Kepada Orang Tua Siswa Kelas IV MI Al-Hikmah Polaman 

Mijen Kota Semarang Tahun Pelajaran 2016/2017”, maka secara 

garis besar dari data lapangan dapat disimpulkan bahwa: 

Berdasarkan perhitingan rxy diperoleh hasil 0.521. hasil 

tersebut kemudian dikonsultasikan dengan rtabel  dengan N=30 pada 

taraf signifikan 5% = 0,361. Karena harga rxy  (0,521) > rtabel 

(0,361) berarti positif dan sisgnifikan. Hipotesis yang menyatakan 

ada hubungan positif antara hasil belajar akidah akhlak terhadap 

ketaatan siswa kepada orang tua siswa kelas IV MI Al-Hikmah 

Polaman Mijen Semarang tahun pelajaran 2016/2017 adalah 

diterima. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa ada hubungan 

positif dan signifikan antara hasil belajar akidah akhlak terhadap 

ketaatan siswa kepada orang tua siswa kelas IV MI Al-Hikmah 

Polaman Mijen Semarang tahun pelajaran 2016/2017. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dan kesimpulan 

dari hasilpenelitian dan analisis data, maka penulis 

menyumbangkan sedikit pemikiran yang berbentuk saran-saran 

sebagai berikut:  

1. Bagi Orang Tua Siswa 

Diharapkan selalu memberikan motivasi memperhatikan, 

mengawasi, membimbing dan bahkan selalu memberi conroh 

teladan yang baik terhadap anaknya dan selalu mengingatkan 

akan pentingnya belajar, sebab dengan aktif belajar, prestasi 

juga akan meningkat. 

2. Bagi Guru 

Guru senantiasa memperhatikan, membimbing, dan 

memotivasi dalambelajar siswa, agar siswa aktif untuk 

meningkatkan prestasi belajarnya.Guru juga memberikan 

penjelasan akan pentingnya taat kepada orang tua. 

3. Bagi Siswa 

Hendaknya siswa meningkatkan kesadaran dalam belajar, 

yaitu dengan memperbanyak membaca buku, membuat jadwal 

yang tepat, menambahwaktu belajardan menghayati dan 

melaksanakan yang telah diajarkan dari pelajaran Akidah 

Akhlak siswa juga hendaknya meningkatkan ketaatan kepada 

orang tuanya. Karena orang tua yang melahirkan dan 

merawatnya dari kecil sampai sekarang.  
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C. Penutup 

Dengan mengucap puji syukur Alhamdulillah kehadirat Allah 

SWT yang telah melimpahkan taufiq, hidayah, inayah, serta ridho-

Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Mengingat 

kemampuan penulis yang sangat terbatas tentunya skripsi ini jauh 

dari kesempurnaan. 

Untuk itu kritik maupun saran yang membangun sangat 

penulis harapkan demi lebih baiknya penulisan skripsi ini. 

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi 

penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. Amin. 

 

 


