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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul "Pengaruh Kedisiplinan 

Keluarga dan Tata Tertib Sekolah terhadap Prestasi Belajar Peserta didik pada 

mata pelajaran Aqidah Akhlak di MI NU Islamiyyah Jetiskapuan Jati Kudus 

Tahun Pelajaran 2015/2016” yang dilakukan peneliti, maka dapat disimpulkan 

beberapa hal sebagai berikut : 

1. Kedisiplinan Keluarga dan Tata tertib sekolah dalam kategori cukup, 

masing-masing sebesar 81 (rentang interval 77-84) dan 80 (interval 76-83). 

Sedangkan prestasi belajar peserta didik dalam katergori cukup sebesar 79 

(interval 73-79).  

2. Terdapat pengaruh yang signifikan antara Kedisiplinan Keluarga terhadap 

Prestasi Belajar peserta didik pada mata pelajaran aqidah akhlak MI NU 

Islamiyyah Kudus, dengan menggunakan model regresi Ŷ = 27,130 + 

0,631 X1.  

3. Terdapat pengaruh yang signifikan antara Tata tertib Sekolah terhadap 

Prestasi Belajar peserta didik pada mata pelajaran aqidah akhlak MI NU 

Islamiyyah Kudus, dengan menggunakan model regresi Ŷ = 6,898 + 

0,897X2..  

4. Terdapat pengaruh yang signifikan antara Kedisiplinan Keluarga dan Tata 

tertib Sekolah terhadap Prestasi Belajar peserta didik pada mata pelajaran 

aqidah akhlak di MI NU Islamiyyah Kudus, dengan menggunakan model 

regresi Ŷ =7,132 + 0,012 X1 + 0,906X2. Pada koefisien determinasi 

diperoleh hasil bahwa Kedisiplinan Keluarga dan Tata tertib Sekolah 

memiliki pengaruh sebesar 82,2%. Dengan demikian Kedisiplinan 

Keluarga dan Tata tertib Sekolah mempunyai hubungan signifikan dengan 

Prestasi Belajar peserta didik. 
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B. Saran 

Tanpa mengurangi rasa hormat kepada pihak manapun dan dengan 

segala kerendahan hati, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Bagi MI NU Islamiyyah Jetiskapuan Jati Kudus sebagai lembaga 

pendidikan hendaknya dikelola secara profesional dengan meningkatkan 

mutu dan prestasi bagi para peserta didik. Selain itu juga meningkatkan 

fasilitas dan manajemen yang baik dengan harapan kelak menjadi MI NU 

Islamiyyah Jetiskapuan Jati Kudus yang maju dan berkualitas. Sehingga 

nantinya para lulusannya dapat bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, 

masyarakat, bangsa dan Negara. 

2. Bagi orang tua siswa di MI NU Islamiyyah Jetiskapuan Jati Kudus dapat 

meningkatkan tingkat kedisiplinan keluarga terutama yang berkaitan 

dengan pendidikan jiwa anak. 

3. Bagi guru sebagai panutan anak didiknya, lebih aktif dalam menerapkan 

tata tertib sekolah dan memberikan tauladan kepada siswa agar lebih 

disiplin dan mentaati semua peraturan yang ada. 

4. Bagi semua pihak yang terkait: dalam usaha untuk mensukseskan 

Kedisiplinan Keluarga dan Tata Tertib Sekolah, maka perlu adanya 

kerjasama antara pihak sekolah dengan guru, dan kerjasama dengan orang 

tua peserta didik untuk ikut memperhatikan anaknya dalam belajar agar 

mendapatkan hasil yang maksimal serta dukungan dari masyarakat agar 

selalu memberi motivasi terhadap peserta didik tersebut. 

 


