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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah peneliti paparkan dalam skripsi

berjudul “Efektivitas dukungan orang tua dalam menunjang keberhasilan

pembelajaran Aqidah Akhlak di MTs. Manba’ul Ulum Gondosari Gebog
Kudus Tahun Pelajaran 2016/2017” dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dukungan orang tua ada dua macam, yaitu : dukungan moril, dan dukungan

materiil. Dukungan moril meliputi : perhatian, menasehati anak, motivasi

orang tua kepada anaknya dalam hal belajar (memberikan izin kepada

anaknya untuk mengikuti les, kegiatan ekstrakurikuler). Sedangkan

dukungan materiil meliputi : pemenuhan kebutuhan dalam hal sandang,

pangan, papan dan biaya pendidikan. Dalam hal ini yang paling penting

adalah dukungan orang tua dalam hal biaya pendidikan.

2. Efektivitas dukungan orang tua dalam menunjang keberhasilan

pembelajaran Aqidah Akhlak di MTs. Manba’ul Ulum Gondosari Gebog

Kudus adalah cukup efektif terbukti 1)  Siswa mempunyai akhlak yang baik

disekolah meliputi : siswa menghormati guru, siswa mempunyai toleransi

dengan temannya, dan siswa lebih mengerti tanggung jawab sebagai pelajar.

2) Siswa mengikuti kegiatan peringatan hari besar Islam dengan baik. 3)

Guru Aqidah Akhlak hanya menjelaskan secara garis besarnya saja karena

sudah  dibiasakan oleh orang tuanya ketika dirumah.

3. Faktor pendukung dan faktor penghambat efektivitas dukungan orang tua

dalam menunjang keberhasilan pembelajaran Aqidah Akhlak di MTs.

Manba’ul Ulum Gondosari Gebog Kudus. Faktor pendukung efektivitas

dukungan orang tua dalam menunjang keberhasilan pembelajaran Aqidah

Akhlak di MTs. Manba’ul Ulum Gondosari Gebog Kudus adalah : keaktifan

orang tua dalam memantau anak disekolah, kerja sama antara orang tua

dengan guru, dan motivasi siswa itu sendiri. Faktor penghambat efektivitas

dukungan orang tua dalam menunjang keberhasilan pembelajaran Aqidah
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Akhlak di MTs. Manba’ul Ulum Gondosari Gebog Kudus adalah :

kurangnya pemahaman orang tua terhadap tanggung jawabnya sebagai

orang tua, belum terjalinnya komunaksi yang baik anatara pihak sekolah

dengan orang tua, dan orang tua yang menunda-nunda pembayaran biaya

pendidikan sekolah anaknya.

B. Saran-saran

Dari penelitian yang dilaksanakan penulis di MTs. Manba’ul Ulum

Gondosari Gebog Kudus, maka penulis mempunyai saran-saran yang

sekirannya dapat meningkatkan dan memiliki dampak positif yaitu :

1. Bagi Kepala Madrasah

Kepala Madrasah perlu meningkatkan hubungan antara madrasah

dengan orang tua peserta didik dalam segala hal untuk meningkatkan

kualitas pembelajaran supaya para siswanya bisa berprestasi khususnya

dalam bidang akademik.

2. Bagi Guru

Diharapkan guru Aqidah Akhlak dalam mengajar lebih variatif, dan

harus menguasai media pembelajaran sehingga dapat menarik perhatian

siswa, dan siswa dapat mudah memahami materi pelajaran yang

disampaikan serta siswa dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan

sehari-hari.

3. Bagi siswa

Diharapkan siswa dapat lebih menghormati orang tua karena orang tua

telah memberikan dukungannya, baik berupa moril maupun dukungan

materiil untuk menunjang keberhasilan pembelajaran siswa.

4. Bagi peneliti selanjutnya

Untuk Peneliti yang akan datang, kami berharap hasil penelitian ini

dapat memberikan sedikit sumbangsih pemikiran sehingga mampu menjadi

inspirasi bagi mereka untuk dapat melakukan penelitian yang lebih baik lagi

dan lebih bermanfaat dalam pengembangan penyelenggaraan pendidikan

terutama tentang keberhasilan anak didik.
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C. Penutup

Alhamdulillah wassyukru ‘ala ni’amillah, Segala puji bagi Allah

Subhanahu Wata’aala yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-

Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis

menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan bahkan masih jauh dari

kata sempurna, meskipun penulis sudah berusaha semaksimal mungkin. Hal

ini disebabkan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki.

Oleh karena itu, penulis mengharapkan kepada para pembaca untuk

memberi saran dan kritik yang membangun demi sempurnanya skripsi ini.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada

umumnya. Dan seiring puji bagi Allah dan Sholawat serta salam atas Rasul-

Nya, semoga kita selalu dalam bimbingan, lindungan, dan ridho-Nya. Amin Ya

Robbal ‘Alamin.


