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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan pada 

pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Tingkat Prestasi Belajar Siswa 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai prestasi belajar 

menunjukkan bahwa tingkat prestasi belajar siswa kelas VII MTs Al 

Hidayah Karangploso berbeda-beda, dengan rincian 45 siswa 75% berada 

pada taraf sedang, 6 siswa atau 10% berada pada taraf rendah sedangkan 

sisanya 9 siswa atau 15% berada pada taraf tinggi.  

2. Tingkat Dukungan Orangtua Siswa 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai dukungan orangtua siswa 

kelas VII MTs Al Hidayah Karangploso menunjukkan bahwa ada 44 siswa 

atau 73,3% berada pada taraf sedang, 7 siswa atau 11,7% berada pada taraf 

tinggi, sedangkan 9 siswa atau 15% berada pada taraf rendah.  

3. Tingkat Motivasi Belajar Siswa 

Tingkat motivasi belajar siswa kelas VII MTs Al Hidayah 

Karangploso menunjukkan bahwa 39 siswa atau 65% berada pada taraf 

sedang, 12 siswa atau 20% berada pada taraf tinggi dan 9 siswa atau 15% 

berada pada taraf rendah.  
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4. Hubungan Langsung dan Tidak Langsung  

Dukungan orangtua tidak berhubungan secara langsung terhadap 

pretasi belajar dan juga tidak berhubungan secara tidak langsung 

melalui variabel motivasi belajar. Hal ini disebabkan ada faktor lain 

yang lebih berpengaruh terhadap prestasi belajar, yaitu faktor teman 

sebaya.  

 

B. Saran 

Beberapa saran yang berguna bagi lembaga madrasah dan bagi 

peneliti yang lain jika ingin mengembangkan dan melanjutkan penelitian 

ini, yaitu: 

 

1. Bagi Madrasah 

a. Dalam mendapatkan prestasi belajar yang baik dan memuaskan para 

pendidik diharapkan mampu menciptakan kondisi atau lingkungan 

kelas yang bervariasi agar anak bergairah dalam menuntut ilmu dan 

mempunyai motivasi yang tinggi dalam belajar sehingga siswa 

mampu mendapatkan hasil belajar yang memuaskan.  

b. Para orangtua juga diharapkan untuk memotivasi dan memberikan 

dukungan yang positif kepada para siswa agar siswa mampu 

meningkatkan gairah dalam mendalami ilmu pengetahuan. 

c. Kepada para siswa agar senantiasa belajar dengan giat untuk 

meningkatkan prestasi belajar dan  mengamalkan pengetahuan yang 
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mereka miliki dalam kehidupan sehari-hari. Hendaknya siswa dapat 

belajar dengan baik dan lebih efektif lagi sehingga dapat 

meningkatkan prestasi belajar yang baik. 

 


