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BAB V 

PENUTUPAN 

 

A. Kesimpulan 

Pada akhir pembahasan skripsi yang berjudul 

“Pengaruh Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Belajar 

terhadap Prestasi Belajar Pendidikan Agam aIslam Siswa 

Kelas XI di SMA N 11 Semarang”, dapat disimpulkan sebagai 

berikut : 

1. Perhatian Orang Tua di SMA N 11 Semarang termasuk 

dalam kategori sedang, yaitu berada pada interval 80-85 

dengan nilai rata-rata 80,1 dan standar deviasi sebesar 

8,86. 

2. Perilaku sosial siswa kelas XI di SMA N 11 Semarang 

termasuk dalam kategori sedang, yaitu berada pada 

interval 84- 88 dengan nilai rata-rata 81,4 dan standar 

deviasi sebesar 6,38. 

3. Terdapat pengaruh positif dan signifikam antara variabel 

Perhatian Orang tua (X) terhadap Perilaku Sosial Siswa 

kelas XI di SMA N 11 Semarang (Y) sebesar 0,507 atau 

25,7 %. Dibuktikan dengan persamaan regresi 52,150+ 

0,365X, dan hasil varian regresi Fhitung = 39,358 lebih 

besar dari pada Ftabel baik pada taraf signifikansi 1% 

maupun pada taraf signifikansi 5% yakni Ftabel(0,01; 1; 
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114) = 6,90 dan Ftabel(0,05; 1; 114) = 3,94, sehingga 

hipotesis diterima. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis 

laksanakan, maka penulis mempunyai saran-saran sebagai 

berikut : 

1. Orang tua perlu memberikan banyak perhatian kepada 

anak khususnya  dalam bidang agama, agar perilaku 

sosial anak semakin memingkat. 

2. Orang tua perlu memberikan arahan yang baik kepada 

anak tentang hal-hal yang akan memberikan manfaat 

pada kehidupan masa depan anak khususnya dalam 

bidang agama. 

3. Orang tua hendaknya memperhatikan dan 

bertanggung jawab dalam mendidik anak-anaknya 

dalam mengajarkan agama, agar di dalam jiwa anak 

tertanam keimanan dan ketakwaan. 

4. 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. Dengan 

memberikan teladan yang baik, maka anak-anaknya 
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akan tumbuh dewasa menjadi insan yang 

berkepribadian muslim. 

 

C. Penutup 

Puji syukur alhamdulillah atas segala limpahan 

rahmat dan hidayah Allah SWT, sehingga skripsi yang 

sederhana ini dapat terselesaikan. Penulis menyadari 

bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena 

berbagai keterbatasan yang penulis miliki. Untuk itu kritik 

dan saran yang konstruktif senantiasa penulis harapkan 

demi kesempurnaan skripsi ini. 

Penulis berharap semoga skripsi yang sederhana 

ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan 

pembaca umumnya serta dapat memberikan sumbangsih 

pada perkembangan ilmu Pendidikan Agama Islam 

khususnya. Amin. 

 


