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BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan dan bab-bab terdahulu dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dilihat pengaruh penghasilan orang tua siswa di SMA Islam Sultan Agung 

2 Jepara Tahun Pelajaran 2011/2012 menunjukkan perolehan rata-rata 

(mean) sebesar 64,767 pada interval 61 - 67. 

2. Motivasi belajar siswa kelas XI SMA Islam Sultan Agung 2 tahun 

pelajaran 2011/ 2012 menunjukkan perolehan rata-rata sebesar  66,067 

pada interval 62-75, ini berarti motivasi belajar  siswa kelas XI SMA 

Islam Sultan Agung 2 tahun pelajaran 2011/ 2012 memiliki kategori 

“Cukup Baik”.   

3. Berdasarkan analisis kuantitatif dengan menggunakan rumus regresi 

menunjukkan bahwa dari analisis uji hipotesis diakui ada Pengaruh 

Penghasilan Orang Tua terhadap Motivasi Belajar PAI Kelas XI di SMA 

Islam Sultan Agung 2 Kalinyamatan Jepara Tahun Pelajaran 2011/2012. 

Hal ini ditunjukkan thitung = 2,817 > ttabel (0,05=30) = 0,361 dan ttabel (0,01=30) = 

0,463, maka data tersebut signifikan. Setelah diketahui hubungannya 

kemudian dilakukan perhitungan menggunakan rumus regresi untuk 

mengetahui Pengaruh Penghasilan Orang Tua terhadap Motivasi Belajar 

PAI Kelas XI di SMA Islam Sultan Agung 2 Kalinyamatan Jepara Tahun 

Pelajaran 2011/2012, dalam uji Freg diketahui, bahwa nilainya sebesar, 

8.548 kemudian hasil yang diperoleh dikonsultasikan dengan tabel Ft 0,05 = 

4.17  dan Ft 0,01 = 7.56. Dengan demikian, Freg = 8.548  > Ft 0,05= 4,17  dan 

Freg = 8.548  > Ft 0,01 = 7.56 berarti signifikan. Hipotesis yang menyatakan 

ada pengaruh positif Penghasilan Orang Tua Terhadap Motivasi Belajar 

PAI Kelas XI di SMA Islam Sultan Agung 2 Kalinyamatan Jepara Tahun 

Pelajaran 2011/2012. 
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B. Saran 

1. Bahwa keadaan sosial ekonomi orang tua sangat mempengaruhi 

keberhasilan pendidikan anak di lingkungan. Keluarga merupakan 

lembaga pendidik yang pertama dan utama, berlangsung secara wajar dan 

informal serta melalui media permainan, maka dorongan orang tua yaitu 

hati nuraninya terdalam yang mempunyai sifat kodrat untuk mendidik 

anaknya baik dalam segi fisik, sosial, emosi maupun intelegensinya agar 

memperoleh kepandaian, dan mendapat kebahagiaan hidup yang mereka 

idam-idamkan, sehingga ada tanggung jawab moral atas hadirnya anak 

tersebut yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa untuk dipelihara 

dan dididik dengan sebaik-baiknya 

2. Bentuk dan isi serta cara-cara pendidikan di dalam keluarga akan selalu 

mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya watak, budi pekerti dan 

kepribadian tiap-tiap anak manusia. Pendidikan yang diterima dalam 

keluarga inilah yang akan digunakan oleh anak sebagai dasar untuk 

mengikuti pendidik selanjutnya di sekolah, maka selain penghasilan 

ekonomi orang tua, juga terdapat faktor-faktor lain yang ikut mendukung 

keberhasilan pendidikan anak di kelas XI SMA Islam Sultan Agung 

Jepara.  

C. Penutup 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga peulis mampu 

menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tidak lupa, sholawat serta salam 

senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarganya 

yang senantiasa penulis nantikan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin. 

Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih 

kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam pelaksanaan 

penelitian dan penulisan skripsi ini sehingga dapat terlaksana secara baik. 

Semoga apa yang telah dilakukan dapat menjadikan sebagai amal sholeh dan 

semoga Allah SWT membalasnya dengan pahala yang berlimpah. Amin. 
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Penulis sadar bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan baik dari segi substansi (isi) maupun metodologi. Oleh karena 

itu,  penulis sangat mengaharapkan kritik dan saran bagi para pembaca untuk 

perbaikan selanjutnya. Dan penulis berharap apa yang menjadi kelemahan 

dalam penulisan skripsi ini dapat dijadikan pertimbangan dalam pelaksanaan 

penelitian dan penulisan skripsi mendatang. 

Akhirnya, penulis berharap agar pelaksanaan penelitian dan penulisan 

skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan serta bagi 

para pembaca sekalian. Amin Ya Rabbal Alamin. Semoga Allah SWT 

meridhoi-Nya. 

 
 

 


