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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Setelah penulis mengadakan penelitian lapangan dan menganalisa data 

demi data yang diperoleh dalam rangka pembahasan skripsi yang berjudul 

“Studi Korelasi Antara Tingkat Pendidikan Orang Tua dengan Prestasi Belajar 

Pendidikan Agama Islam Siswa Kelas VIII SMP N 4 Cepiring Kendal Tahun 

Ajaran 2012/2013”, maka secara garis besar dapat disimpulkan: 

1. Tingkat pendidikan orang tua siswa kelas VIII SMP N 4 Cepiring 

mempunyai nilai rata-rata yaitu 41,8. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat 

pendidikan orang tua termasuk kategori cukup, yaitu terletak pada interval 

nilai 41-43. 

2. Pestasi belajar Pendidikan Agama Islam siswa kelas VIII SMP N 4 

Cepiring mempunyai nilai rata-rata 82,7. Hal ini menunjukkan bahwa 

pestasi belajar Pendidikan Agama Islam siswa termasuk kategori cukup, 

yaitu terletak pada interval nilai 82-87. 

3. Dari hasil perhitungan dengan menggunakan analisis korelasi product 

moment, diperoleh hasil sebesar rxy = 0,467 yang kemudian angka tersebut 

dikonsultasikan dengan menggunakan tabel harga kritik r product moment 

yang hasilnya adalah rxy = 0,467 > 5% (0,467 > 0,361) dan                                                             

rxy = 0,467 > 1% (0,467 > 0,463) yang berarti signifikan. Sehingga 

penelitian ini dapat disimpulkan bahwa “ada korelasi antara tingkat 

pendidikan orang tua dengan prestasi belajar Pendidikan Agama Islam 

siswa kelas VIII SMP N 4 Cepiring”. 

 

B. Saran 

Demi peningkatan dan perbaikan kegiatan proses belajar mengajar dan 

kegiatan yang lain, tentu saja diperlukan adanya tegur sapa dan saran. Dalam 

penulisan skripsi ini perkenankanlah untuk memberikan saran-saran yang 
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bersifat membangun dan memberikan motivasi kepada beberapa pihak yang 

terkait antara lain: 

1. Kepada orang tua untuk meningkatkan diri dalam bidang pendidikan, 

pengetahuan, dan pengalamannya agar dapat membimbing anaknya guna  

memperoleh prestasi belajar yang lebih baik 

2. Kepada sekolah, lebih mendorong peserta didik agar lebih giat dalam 

belajar terutama mata pelajaran PAI 

3. Kepada peneliti lain untuk bisa meneliti ulang masalah ini sebagai bahan 

komparasi dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan. Penulis 

berharap semoga penelitian ini bisa dijadikan acuan untuk penelitian 

selanjutnya. 


