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BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti lakukan pada

bab sebelumnya yaitu mengenai hubungan perhatian orang tua dengan prestasi belajar

siswa di sekolah MI Azharyah Palembang, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perhatian orang tua siswa kelas v di MI Azharyah Palembang, orang tua siswa

kelas V MI Azharyah Palembang cukup perhatian dengan anaknya, perhatian

orang tua siswa kelas V di MI Azharyah Palembang di kategorikan sedang

atau cukup baik, hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan angket perhatian

orang tua pada tabel persentase yang menunjukkan bahwa 68% mayoritas

orang tua siswa di MI Azharyah Palembang termasuk dalam kategori sedang.

2. Prestasi Belajar Siswa di MI Azharyah Palembang. Pada penelitian ini,

peneliti mengambil data prestasi belajar melalui nilai rapor kelas V semester

II MI Azharyah Palembang Lalu dibuat tabel distribusi persentase, sehingga

dapat disimpulkanbahwasannya nilai rapor siswa kelas V semester II di MI

Azharyah Palembang dapat dikategorikan cukup baik, karena hal ini dapat

dilihat dari 15 siswa dengan nilai rapor sedang atau cukup baik, yang

menunjukkan bahwa 54% mayoritas nilai rapor semester II siswa kelas V di

MI Azharyah Palembang termasuk dalam kategori sedang.
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3. Hubungan antara perhatian orang tua dengan prestasi belajar siswa di Sekolah

MI Azharyah Palembang. Berdasarkan hasil uji hipotesis dengan

membandingkan besarnya ro dengan rt, nilai ro diperoleh sebesar 2,140

sedangkan nilai rtabel rt.ts 5% 0,374 dan rt.ts 1% sebesar 0,478, maka dapat

diketahui bahwa ro lebih besar dari rt yaitu: 0,374<2,140>0,478. Dengan

demikian, karena ro lebih besardaripada rt maka, hipotesis nihil (Ho) ditolak

dan sebaliknya hipotesis alternatif (Ha) diterima, dengan ini berarti terdapat

hubungan yang signifikan antara perhatian orang tua dengan prestasi belajar

siswa kelas V di MI Azharyah Palembang.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian dan simpulan yang teleh peneliti kemukakan,

maka peneliti memberikan saran, yaitu:

1. Bagi orang tua, sebagai orang tua hendaknya harus selalu memberikan

perhatian kepada anaknya. Karena perhatian orang tua akan sangat

berpengaruh kepada perkembangan anak dan juga dapat mempengaruhi

prestasi belajar anak, serta minat dan bakat anak akan lebih terarah jika dalam

pengawasan orang tua.

2. Bagi guru, sebagai guru harus dapat memberikan perhatian yang adil terhadap

siswanya agar dapat mengarahkan siswa terhadap prestasi belajarnya dan juga

dapat mengarahkan siswa mengembangkan minat dan bakatnya.

3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini memberikan informasi bahwa

perhatian orang tua berhubungan dengan prestasi belajar siswa di sekolah MI
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Azharyah Palembang pada tahun ajaran 2018/2019. Dalam penelitian ini,

peneliti hanya meneliti satu kelas, diharapkan pada peneliti selanjutnya dapat

meneliti hubungan perhatian orang tua dengan prestasi belajar satu sekolah,

dan juga dapat menemukan apa saja yang berhubungan dengan prestasi

belajar siswa lainnya.


