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BAB IV 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

4.1 Kesimpulan 

Memperhatikan pembahasan yang dikemukakan pada bab IV, maka 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Tingkat Perhatian orang tua terhadap siswa kelas VI Madrasah Ibtidaiyah 

Tarbiyatush Shibyan Sumengko termasuk dalam kategori tinggi.  Ini 

menunjukkan bahwa orang tua dalam hal memperhatikan pendidikan 

anaknya, sudah cukup optimal. Sedangkan hasil belajar rata-rata siswa 

kelas VI Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatush Shibyan Sumengko termasuk 

dalam kategori tinggi.  Ini menunjukkan bahwa siswa secara umum sudah 

mampu secara optimal menyerap materi pelajaran dengan baik. 

2. Ada pengaruh positif dan signifikan antara perhatian orang tua terhadap 

hasil belajar bidang studi Alqur’an Hadist pada siswa kelas VI Madrasah 

Ibtidaiyah Tarbiyatush Shibyan Sumengko.  Hal ini mengindikasikan 

bahwa jika perhatian orang tua dengan siswa ditingkatkan, maka dapat 

berpengaruh positif terhadap hasil belajar siswa. 
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4.2  Keterbatasan dan Rekomendasi 

4.2.1 Keterbatasan penelitian 

 Dalam melakukan penelitian peneliti menyadari masih terdapat 

kelemahan dan kekurangan meskipun peneliti telah berupaya semaksimal 

mungkin.  Keterbatasan tersebut antara lain dalam hal sebagai berikut : 

1 Skripsi ini hanya membahas tentang variabel perhatian orang tua terhadap 

hasil belajar bidang studi Alqur’an hadist saja serta penelitian hanya 

terfokus pada siswa kelas IV MI Tarbiyatush Shibyan Sumengko. 

2 Metode penelitian yang peneliti gunakan hanya terbatas pada metode 

angket dan dokumentasi saja sehingga masih banyak kelemahan-

kelemahan serta kekurangan-kekurangan dalam perolehan data, bagi 

peneliti lain yang hendak melakukan penelitian dengan judul yang sama 

hendaknya menambah metode pengumpulan data yang lain. 

4.2.2 Rekomendasi 

Sesuai kesimpulan yang diuraikan sebelumnya, maka dapat diusulkan 

saran-saran untuk meningkatkan perhatian orang tua siswa terhadap hasil 

belajar rata-rata siswa pada Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatush Shibyan 

Sumengko. 

1 Sebaiknya perhatian orang tua terhadap anak atau siswa dioptimalkan, 

khususnya dalam hal memperhatikan pendidikan anak.  Orang tua 

hendaknya juga berperan aktif dalam meningkatkan hasil belajar siswa 

dengan jalan memberikan perhatian dan memotivasi anak dalam kegiatan 

belajarnya.  
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2 Bagi siswa dengan adanya perhatian yang diberikan orang tua hendaknya 

dapat dijadikan sebagai motivasi untuk dapat meningkatkan hasil 

belajarnya.  

3 Bagi peneliti lain yang hendak melakukan penelitian yang berhubungan 

dengan penelitian ini maka hendaknya menambah variabel yang akan 

diteliti sehingga hasilnya akan lebih baik. Dalam penelitian ini yang 

dimaksud dengan perhatian orang tua hanya terbatas pada perhatian orang 

tua kandung, sehingga peneliti lain bisa menambahkan cakupan pengertian 

orang tua tidak hanya pada orang tua kandung, guru sekolah atau guru 

privat juga bisa dimaksudkan mengandung pengertian orang tua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


