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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan uraian dari data penelitian di SMA Negeri 1 Katingan Kuala dan 

pembahasan yang telah dilakukan mengenai motivasi orangtua yang berprofesi nelayan dalam 

meningkatkan prestasi belajar siswa mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 

Katingan Kuala dapat disimpulkan  sebagai berikut : 

1. Motivasi orangtua yang berprofesi nelayan dalam meningkatkan prestasi belajar siswa 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam meliputi pemberian bimbingan dan nasehat, 

pengawasan orangtua terhadap belajar, pemberian motivasi dan penghargaan, serta 

pemenuhan kebutuhan belajar sudah dilakukan, namun berdasarkan hasil penelitian 

motivasi orangtua yang berprofesi nelayan dalam meningkatkan prestasi belajar siswa mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Katingan Kuala berada pada interval 

nilai 53,17 yang berarti motivasi orangtua berada pada kategori “sedang”.   

2. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi orangtua yang berprofesi nelayan 

dalam meningkatkan prestasi belajar siswa mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di 

SMA Negeri 1 Katingan Kuala  adalah sebagai berikut: 

a. Latar belakang pendidikan orangtua siswa di SMA Negeri 1 Katingan Kuala sebagian 

besar berada pada tingkat SD dengan interval skala cukup/sedang, sehingga dalam 

memperhatikan belajar anak masih belum maksimal seperti harapan mereka terhadap 

anaknya kedepan. 
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b. Jumlah anggota keluarga orangtua di SMA Negeri 1 Katingan Kuala sebagian besar 

cukup banyak sehingga dalam pemberian motivasi belajar pada anak masih belum 

terfokuskan.  

c. Ekonomi orangtua siswa di SMA Negeri 1 Katingan Kuala sebagian besar sedang, 

sehingga secara ekonomi pemberian kebutuhan belajar pada anak masih belum 

menunjang secara maksimal. 

d. Waktu berkumpul dengan keluarga sangat jarang, sehingga waktu yang digunakan 

untuk memberikan motivasi pada anak kurang maksimal. 

e. Lingkungan sosial di sini masyarakat memiliki kebiasaan sering keluar rumah dan 

bergaul dengan warga sehingga terlihat tidak maksimal dalam memfokuskan perhatian 

motivasi pendidikan anaknya.  

 

B. Saran-saran 

1. Kepada orangtua hendaknya lebih memberikan motivasi pada anak untuk meningkatkan 

prestasi belajar anak seperti memberikan bimbingan /bantuan kepada anak, memberikan 

nasehat untuk berdoa sebelum belajar, memperhatikan anak untuk belajar, memeriksa hasil 

belajar, memberikan pujian verbalemosional, mendorong anak untuk sukses memberikan 

hadiah kepada anak, memberikan fasilitas belajar, memberikan waktu untuk belajar, 

memberikan nutrisi kepada anak. Hal ini dengan harapan prestasi belajar anak dalam 

matapelejaran Pendidikan Agama Islam lebih bagus. 

2. Orangtua juga hendaknya lebih meningkatkan pendidikan untuk dirinya sendiri, baik 

melalui pengajian agama atau mendengarkan ceramah agama melalui media komunikasi 

seperti radio, televisi dan lain-lain. Sehingga dapat mendidik anaknya di rumah tangga, 

selain mendapat pendidikan formal. 


