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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil analisis data yang dilakukan dapat ditarik 

kesimpulan bahwa ada pengaruh yang signifikan baik secara 

parsial maupun bersama-sama, hal ini dibuktikan dengan : 

1. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pola 

asuh orang tua berpengaruh positif signifikan terhadap 

hasil belajar peserta didik pada siswa kelas VIII MTs 

Tarbiyatul Athfal Rejosari Grobogan. Hal ini dibuktikan 

dengan hasil perhitungan T hitung lebih besar dari T tabel 

(3,582 > 1,671) dan Sig kurang dari 0,05 (0,001 < 0,05).  

2. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 

gaya mengajar guru berpengaruh positif signifikan 

terhadap hasil belajar peserta didik pada siswa kelas VIII 

MTs Tarbiyatul Athfal Rejosari Grobogan. Hal ini 

dibuktikan dengan hasil perhitungan T hitung lebih besar 

dari T tabel (3,663 > 1,671) dan Sig kurang dari 0,05 

(0,001 < 0,05). 

3. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pola 

asuh orang tua dan gaya mengajar guru secara bersama – 

sama berpengaruh positif signifikan terhadap hasil belajar 

peserta didik pada siswa kelas VIII MTs Tarbiyatul Athfal 

Rejosari Grobogan. Hal ini dibuktikan dengan hasil 

perhitungan F hitung lebih besar dari F tabel (21,593 > 

3,16) dan Sig kurang dari 0,05 (0,000 < 0,05) 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah 

disajikan maka selanjutnya penulis menyampaikan saran-saran 

yang kiranya dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak 

yang terkait atas hasil penelitian ini. Adapun saran-saran yang 

dapat disampaikan adalah sebagai berikut. 

5. Bagi pihak madrasah, yaitu MTs Tarbiyatul Athfal 

Rejosari Grobogan untuk lebih meningkatkan dan 

melengkapi sarana dan prasarana guna menunjang proses 

belajar mengajar. 

6. Bagi Kepala MTs Tarbiyatul Athfal Rejosari Grobogan 

agar selalu melakukan pengawasan terhadap pembelajaran 
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Al Qur‟an Hadits serta lebih intensif dalam 

menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan 

peningkatan pembelajaran Al Qur‟an Hadits. 

7. Bagi guru Al Qur‟an Hadits di MTs Tarbiyatul Athfal 

Rejosari Grobogan supaya lebih meningkatkan kualitas 

pembelajaran Al Qur‟an Hadits baik secara teori maupun 

praktik agar peserta didik semakin meningkat hasil 

belajarnya sehingga pemahaman konsepnya juga akan 

meningkat. 

8. Bagi orang tua siswa diharapkan lebih mampu memahami 

karakteristik anak sehingga mampu menerapkan metode 

mendidik yang baik supaya dapat membantu 

perkembangan intelektual kecerdasan anak. 

9. Bagi siswa kelas VIII MTs Tarbiyatul Athfal Rejosari 

Grobogan hendaknya selalu meningkatkan intensitas 

belajar terutama pelajaran Al Qur‟an Hadits dan 

mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

10. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi 

bagi penelitian selanjutya untuk bidang yang sama. 

 

 

 

 

 

 

 

 


