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 BAB VI 

PENUTUP 

A.  Kesimpulan 

1.  Terdapat  pengaruh yang signifikan antara pola asuh orang tua 

otoriter terhadap prestasi belajar Pendidikan Agama Islam siswa 

kelas VIII SMPN2 Durenan Trenggalek, berdasarkan 

penghitungan diperoleh nilai thitung > ttabel   (-3.553 > 2.004). Nilai 

signifikansi t untuk variabel pola asuh orang tua otoriter adalah 

0.001 dan nilai tersebut lebih kecil daripada probabilitas0,05 (0,001 

< 0,05). Dengan demikian, pengujian menunjukkan Ho ditolak dan 

Ha diterima. Oleh karena itu, dapat disimpulkan dari hasil 

tersebut yang memperlihatkan bahwa Terdapat pengaruh yang 

signifikan antara pola asuh orang tua otoriter terhadap prestasi 

belajar Pendidikan Agama Islam siswa kelas VIII SMPN 2 Durenan 

Trenggalek. 

2.  Terdapat pengaruh yang signifikan antara pola asuh orang tua 

demokratis terhadap prestasi belajar Pendidikan Agama Islam 

siswa kelas VIII SMPN2 Durenan Trenggalek, berdasarkan 

penghitungan diperoleh nilai thitung > ttabel (3.255 > 2.004) Nilai 

signifikansi t untuk variabel pola asuh orang tua demokratis adalah 

0.000 dan nilai tersebut lebih kecil daripada probabilitas0,05 (0,002 

< 0,05). Dengan demikian, pengujian menunjukkan Ho ditolak Ha  



119 

 

 

 

diterima. Oleh karena itu, dapat disimpulkan dari hasil tersebut 

yang memperlihatkan bahwa   terdapat pengaruh  yang signifikan 

antara polaasuh orang tua demokratis terhadap prestasi belajar 

Pendidikan Agama Islam siswa kelas VIII SMPN 2 Durenan 

Trenggalek. 

3.  Terdapat pengaruh yang signifikan antara pola asuh orang tua 

terhadap prestasi  belajar  Pendidikan  Agama  Islam  siswa  kelas  

VIII  SMPN  2 Durenan Trenggalek, berdasarkan penghitungan 

menunjukkan Fhitung (10.670) > Ftabel (3.132) dan 

tingkatsignifikansi 0,000 < 0,05. Hasil pengujian menunjukkan 

bahwa nilai signifikansi uji serempak (uji F) diperoleh nilai 0,000, 

dengan demikian nilai signifikansi yang diperoleh lebih kecil 

daripada probabilitas α yang ditetapkan (0,000 < 0,05). Jadi H0 

ditolak  dan  Ha    diterima.  Jadi  dapatlah  ditarik  kesimpulan  

terdapat pengaruh  yang signifikan antara pola asuh orang tua 

terhadap prestasi belajar Pendidikan Agama Islam siswa kelas  

VIII SMPN 2 Durenan Trenggalek dengan nilai signifikansi 0,000. 

B.  Saran 

1.    Kepada Guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan 

kepada guru dalam meningkatkan kompetensi sosial guru 

terutama ketika merealisasikan tugas pokok sebagai guru untuk 

mengajar yang lebih baik dimasa yang akan datang, sehingga 
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dapat membantu siswa dalam meningkatkan prestasi belajar 

khususnya pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam  

2.   Kepada Kepala Sekolah 

Hasil penelitian ini kepada kepala sekolah diharapkan 

menjadi informasi untuk menentukan kebijakan pengawasan yang 

mengarah pada peningkatan  mutu  pembelajaran   dan   

pendidikan,  sehingga  prestasi belajar siswa mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam dan mata pelajaran lain dapat makin 

meningkat. 

3.   Kepada Siswa 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan 

kepada siswa untuk membangun hubungan yang baik dengan 

orang tua, karena orang  tua  sebagai  pendukung  dalam  proses  

belajar  siswa.  Sehingga terjadi keselarasan dalam mempelajari 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kemudian 

mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

4.   Kepada Orang Tua Siswa 

Supaya  orang  tua  dapat  memberikan  kontribusi  terhadap 

pendidikan anaknya, maka hendaknya orang tua memberikan pola 

asuh yang  tepat  bagi  anak-anaknya,  sehingga  dapat  

memberikan  pengaruh yang positif terhadap hasil belajar anak di 

sekolah.  
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5.   Kepada Peneliti yang Akan Datang 

Hasil penelitian ini kepada peneliti yang akan datang 

diharapkan bermanfaat sebagai petunjuk, arahan, maupun acuan 

serta bahan pertimbangan dalam penyusunan rancangan 

penelitian yang lebih baik lagi relevan dengan hasil penelitian ini 

 




