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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul: 

“Pengaruh Pola Asuh Demokratis Orang Tua Terhadap 

Minat Belajar Siswa Selama Masa Pandemi Covid-19 Kelas 

VII Pada Mata Pelajaran Al-Qur’an Hadis Di MTs Sunan 

Prawoto Sukolilo Pati Tahun Pelajaran 2020/2021” yang 

dilakukan peneliti, maka dapat diambil kesimpulan yaitu: 

1. Tingkat pola asuh demokratis orang tua di MTs Sunan 

Prawoto Sukolilo Pati dalam kategori tinggi yang 

ditunjukkan dengan perolehan nilai rata-rata sebesar 

71.24 yang termasuk ke dalam interval 58-71. 

2. Tingkat minat belajar siswa selama masa pandemi 

covid-19 pada kelas VII pada mata pelajaran Al-Qur’an 

Hadis yaitu sangat tinggi dengan memperoleh nilai 

rata-rata sebesar 73.38 dan termasuk ke dalam interval 

72-85. 

3. Tingkat Pola asuh demokratis orang tua memiliki 

pengaruh terhadap minat belajar siswa selama masa 

pandemi covid-19 kelas VII pada mata pelajaran Al-

Qur’an Hadis di MTs Sunan Prawoto Sukolilo Pati 

dalam kategori sedang, dengan memperoleh nilai    = 

0.529 dengan r
2
= (0.529)

2
 = 0.28026436. dari hasil 

tersebut diketahui bahwa variabel X (pola asuh 

demokratis orang tua) memberi sumbangan sebesar 

28.03% terhadap minat belajar, dan sisanya yakni 

71.97%  dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar yang 

diteliti. Artinya masih ada variabel atau faktor lain 

yang tidak diteliti dalam penelitian ini yang 

memungkinkan memiliki pengaruh terhadap minat 

belajar siswa.  

 

B. Saran-saran 
Berdasarkan hasil penelitian yang sudah 

dilaksanakan, maka penulis memiliki beberapa saran, yaitu: 

1. Bagi Guru 

Diharapkan selama masa pandemi ini guru bisa 

memberikan minat belajar siswa terhadap pembelajaran 
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jarak jauh, sehingga selama pebelajaran jarak jauh 

siswa dapat merasa senan dan tertarik selama 

pembelajaran online. 

2. Bagi Siswa 

Diharapkan agar siswa selalu meningkatkan 

semangat dan minatnya terhadap belajar mata pelajaran 

Al-Qur’n Hadis selama masa pandemi covid-19. 

3. Bagi orang tua dan Madrasah 

Untuk meningkatkan minat belajar siswa 

selama masa pandemi covid-19, maka diperlukannya 

kerja sama antara madarasah dengan orang tua peserta 

didik. Yaitu dengan memperhatikan dan 

membimbingan anak dalam belajar selama masa 

pandemi, sehingga anak memiliki minat yang baik 

selama proses pembelajaran berlangsung. 

4. Bagi Peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian bisa digunakan sebagai bahan 

referesni serta perbandingan untuk penelitian, dan bisa 

menemukan solusi lainnya yang berkaitan tentang pola 

asuh orang tua dan minat belajar siswa. 

 

 


