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BAB  IV 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

Sebagai titik akhir penulisan skripsi ini, maka peneliti menarik kesimpulan, 

disamping itu peneliti kemukakan juga saran-saran yang merupaka0n unsur atau 

saran-saran. 

 

A. Simpulan  

Berdasarkan analisis data pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik 

kesimpulan  sebagai berikut: 

1. Pendidikan orang tua siswa kelas IV, V, VI MI Nurul Ulum Sidomukti 

Bungah Gresik yang menjadi obyek penelitian adalah:  

a.  SD/MI  = 13  orang 

  b.  SMP/Mts = 19 orang 

  c.  SMU/MA = 47 orang 

  d.  Sarjana = 13 orang. 

2. Prestasi pelajaran Aqidah Akhlaq siswa MI Nurul Ulum Sidomukti Bungah 

Gresik rata-rata Kelas IV yaitu 7,58, Kelas V yaitu 7,52, dan kelas VI yaitu 

7,50. 

3. Hasil pengujian hipotesis membuktikan bahwa ada pengaruh yang positif 

yaitu  thitung > ttabel  yaitu 7,533 > 1,658, (nilai Mata pelajaran Aqidah Akhlaq) 
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dan thitung > ttabel  yaitu 6,917 > 1,658, (nilai raport)  yang berarti antara jenjang 

pendidikan orang tua dengan prestasi belajar anak. Hal ini berarti bahwa 

semakin tinggi pengetahuan atau pendidikan orang tua, maka semakin tahu 

dan dapat membina atau membimbing anaknya didalam belajar di rumah, 

sehingga memungkinkan dapat meningkatkan prestasi belajar anak di sekolah. 

Sedangkan semakin berkurangnya pengetahuan dan pendidikan yang 

diperoleh orang tua, maka semakin kurang orang tua dalam membimbing anaknya 

sehingga prestasi belajar yang diperoleh anak lebih rendah apabila dibanding 

dengan orang tua yang dapat membimbing dan mengarahkan anak-anaknya 

belajar dirumah. 

B. Saran 

Sehubungan dengan suatu kesimpulan yang menyatakan bahwa ada 

pengaruh positif yang berarti bahwa antara pendidikan orang tua dengan prestasi 

belajar anak, maka perlu diadakan upaya peningkatan diantaranya disarankan 

sebagai berikut: 

1. Upaya menambah pengetahuan orang tua melalui media-media yang dapat 

dijangkau. 

2. Memacu kekurangan dengan mmberikan ceramah umum kepada orang tua 

tentang peranan orang tua dalam pendidikan 

3. Mengadakan kerja sama yang lebih baik antara kepala sekolah, guru dan 

orang tua yang berhubungan dengan prestasi belajar anak 


