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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan persamaan regresi yang diperoleh dapat diketahui bahwa pada

dasarnya hubungan antara perhatian orang tua memberikan pengaruh terhadap

prestasi belajar siswa. Hal ini sesuai dengan r hitung lebih besar dari r tabel pada N

= 49 dan taraf signifikan 5% , maka harga r tabel = 0,281. Hal ini menjelaskan bahwa

variable X dan variable Y memiliki keterkaitan walaupun dengan pengaruh yang

lemah. Hal ini berarti jika orang tua memberika perhatian yang lebih terhadap

anaknya maka akan meningkat pula prestasi belajar siswa.Artinya bahwa terdapat

pengaruh yang sangat kuat/signifikan pada hubungan antara perhatian orang tua

dengan prestasi belajar siswa MTs As-Syafi’iyah Baruga Kota Kendari.

B. Saran-Saran

Merujuk pada hasil penelitian dan kesimpulan tersebut di atas, maka dapat

di kemukakan beberapa saran sebagai implikasi penelitian, sebagai berikut:

1. Orang tua sebaiknya tetap mencurahkan bahkan meningkatkan

perhatian kepada anak dengan catatan harus benar-benar

memperhatikan kondisi (fisik dan fsikis) anak yang dalam kasus ini

sedang dalam masa pubertas. Tidak seharusnya orang tua “mendikte”

anak dengan keinginan  / pendapatnya yang belum tentu benar mengenai

suatu hal, tetapi orang tua cukup mengarahkan dan mengontrol perilaku

anak melalui suatu nasihat, diskusi, dan semacamnya. Sebab, meskipun

faktor perhatian orang tua dalam kasus ini tidak berpengaruh sangat

signifikan terhadap prestasi belajar PAI anak, namun bukan  berarti
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orang tua bisa acuh tak acuh terhadap anak mengingat seorang remaja

pada dasarnya masih membutuhkan bantuan dari orang tua ,meskipun

disisi lain, mereka ingin mandiri: acuh tak acuh terhadap anak sama

halnya dengan melalaikan tanggung jawab dalam membimbing anak

sebagai titipan yang telah Allah amanahkan kepadanya.

2. Diharapkan kepada orang  tua  agar senantiasa meningkatkan

perhatiannya agar pretasi belajar PAI siswa lebih meningkat pada

pengalaman ibadah atau sikap keagamaan.

3. Orang tua, guru, bersama-sama dengan warga masyarakat dan

pemerintah harus senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada

anak didik. menyediakan lingkungan yang kendusif untuk belajar,

sarana-prasarana pembelajaran yang memadai, kurikulum yang sesuai,

dan hal-hal lain yang dirasa berpengaruh terhadap prestasi belajar PAI

anak didik.
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