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A. Kesimpulan

rlengan selesa inya penuLisan clan pembahasan skrips i -
denqan judul trpengaruh perhatian 0rang Tua Terhaclap pres

tasi Belajar PAT siswa sLTpN 2 sicioarjo', dapat diambir ke

simoulan sebaga i berikut:
1. Ilahwa perhatian orang tua adalah suatu aktlvitas peng

konsentr"asian penuh .yang ciilakukan or.ang tua terhadap_
suatu obyek yaitu anak yang divrujurlkan daram bentuk
memberikan motivasl belajar, bimbingan belajar, membe

rikan hukurnan dan gan,jaran rlan menyediakan fasilitas
bela,'iar sehingga tercapa i tu juan dari nencrirlikan. Aria-
pun perha tian orsng tua s iswa S.LTPN 2 Sidoa r.jo acia 1ah

cukup baik. Har ini terrlhat ciari hasil penelitian
yang menunjukkan bahwa t1,6% perhatian orang Nua sifat
ny, tinggi., 68,4y4'perhatian oranq tua sifatnya sed"ang.,

dan O% per:hatian orang tua sifatnya rendah.
2- Prestasi belajar pAr ad.arah hasil ciari kegiatan bera-

jar mengajar yang dicapai slswa cla1am biriang studi pAr
yanB berupa penguasaan pengetahuan, ketr"ampilan dan pe

nubahan tinqkah reku yang sesuei clenqan aJaran rslam ,

yang man, Lrasil akhi'r inl dirvuj,dkan rialam bentuk ni-
Lai-n1lai (angka atau simbul). Aclapun prestasl bela jar
Pendidikan Agama rslam berdasarkan peneritian menunjr:k
kan traik, yaitu 5,5% prestasi belaJar pAfnya tinggi,
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94'.1794 prestasi bela jar pA rnya sedang rJ.an oq pres basi
belaJar FAlnya rendah di SLTPN 2,SiCoarjo.

rJari hqsil per:bitungan menggunakan rur.nus ko*e1asi yaitu

"*y = 01761 dan dibandingkan besarnya rrrlr dalam Tabel
N1la i rtr't p,ociuk moment ("t) pada taraf signi.f ikansi 5%

yai,tu o,195 dan pada taraf signifikansi 1% - 0,a54, ha1

itu menun jul<kan bahra nila t n*, rebih besar clari nila i

"t ba ik pada i'araf signif ikansi 5t{, mauDun 1% ini berar-
ti Hipotesa Alternatif cliter"ima dan Hi.potesa Nihil dito
1ak artinya ada penqaruh perhatian oranq tua te::harlap
prestasi belajar pAT siswa sI,,r'pN 2 sirioarjo. Be,qituoula
dilihat dalam Tabel fnterpretasi nilai rrrrr, rxy = O,761
letak dalam tabel berkj.sar antara 0r?0 O,9O yaitu Bn

tara variabel f, d.an variabel y terciaoat korelasi yang
kuat atau tinggl, artinya perhatian orang tua memounyai
pengaruh ysnq kuat atau tinggi terhadap pr.,estasi bela-
jer PAf siswa SLTP'AI 2 Sidoarjo.
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" 

S'a ra n-Sa ra n

Membaca hasil peneliti.an cialam skripsi i.ni, penulis
akan memberlkan catatan kecil sebagai saran baqi mereka

yang terllbat da lam peningkatan prestasi belajan bidang

studl Pendidikan Agama fslam (pAI), 
.sebagai berikutl

'l . Orang tua sebaga i pendidik di lingkungan kelua rga t -
hendaknya memainkan perannyB sebagai penanggunq jawab

untr:$ memberikan penqetahuan atau penriiclikan yang ter
ba 11< kepa da a na k. Guna mend.orong peningka ta n pro,s ta s i
bela jar di sekolah, oreng tua supaya memberir<an perha

t la n s eont ima I mungkin da n s eca ra intens if ba ik cla la m

bentuk member.i.kan mot-i.vasi bela jar, bimbingan bela Jar
menerapkan hukuman gsnjaran serta menyediakan fasili
tas belajar.'Dengan penhatian penuh dari orsng tua
akan memscu anak untuk bela jar cian berprestasi semak

s ima 1 mungkin seaua i clengan kemBmpuannya 
"

2. sebagai nengemban tugas secara formal di sekolah, ke
pada par'a pencildik atau guru supaya sensntiasa menin,g

katkan keprofesionarlty dan kompetensinya sehinqga
dapa t menqa jarkan, membirnbing cran mengarahkan anak di
dik memperoleh prestasi belajan p.ir yang memuaskan.

u, Para slswa hendaknya menyariErri pentingnya pAr rlaram

kehidupan sehari-hari. D'an.i kewa jiban bargi pela jar ada

1ah belajar". Ilnt,k itu supaya siswa te.us meningkat -
I)res ta s i be ]a -

Jar yang balk di sekolah. perlu diingal; siswa bahwa

pengetahuan yang ciiperoleh semata rlemi masa rleoonnya.




