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BAB V  

PENUTUP  

 

A. Simpulan 

Berdasarkan data hasil analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa:  

1. Pola asuh orang tua peserta didik kelas VIII di MTs Negeri 2 Kudus 

tahun pelajaran 2016/2017 adalah cukup baik, karena memiliki nilai rata-

rata  sebear 83,37 yang termasuk dalam interval 80-86. 

2. Perilaku agresif peserta didik kelas VIII di MTs Negeri 2 Kudus tahun 

pelajaran 2016/2017 adalah cukup baik, karena memiliki nilai rata-rata  

sebesar 86,70 yang termasuk dalam interval 83-88.  

3. Pola asuh orang tua terhadap perilaku agresif peserta didik kelas VIII di 

MTs Negeri 2 Kudus tahun pelajaran 2016/2017 memiliki pengaruh yang 

signifikan, hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang telah dianalisis 

yang diperoleh Freg lebih besar dari Ftabel, yaitu Freg 88,166  jika 

dibandingkan dengan nilai Ftabel pada taraf signifikansi 5% sebesar 4,00, 

maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh pola asuh orang tua terhadap 

perilaku agresif peserta didik kelas VIII di MTs Negeri 2 Kudus tahun 

pelajaran 2016/2017 dengan nilai koefisien determinas antara variabel X 

terhadap variabel Y sebesar 56,40%. Artinya variabel pola asuh orang tua 

mempengaruhi terhadap perilaku agresif peserta didik kelas VIII di MTs 

Negeri 2 Kudus tahun pelajaran 2016/2017 dengan nilai sebesar 56,40%, 

sedangkan sisanya 100%-56,40% = 43,60% adalah pengaruh variabel 

lain yang belum diteliti oleh peneliti.  

 

B. Saran-Saran 

Berdasarkan kenyataan dan teori yang ada, peneliti dapat mengajukan 

saran-saran yang mungkin bermanfaat bagi kemajuan pendidikan, yaitu: 
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1. Bagi Guru  

a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan pada lembaga 

dalam membangun pembelajaran yang dilakukan oleh guru untuk 

memiliki perilaku yang baik bagi siswa   

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan 

pemikiran dan pertimbangan bagi guru untuk dapat memberikan 

pengetahuan dalam memberikan perhatian pada perilaku agresif 

siswa saat di dalam kelas maupun di luar kelas.  

2. Bagi Siswa  

Diharapkan siswa dapat melakuka kerjasama dengan baik antara 

guru agar nantinya bisa memiliki perilaku yang baik dalam belajar. 

 

 


