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BAB V 

PENUTUP  

 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Tingkat pendidikan orang tua peserta didik kelas X pada mata pelajaran 

Fiqih ada empat tingkatan, yang pertama tingkat SD/MI berjumlah 26 

orang, tingkat SMP/MTs berjumlah 9 orang, tingkat SMA/SMK/MA 

berjumlah 37 orang, dan tingkat perguruan tinggi berjumlah 8 orang. 

Sebagian besar pendidikan terakhir orang tua peserta didik kelas X di 

MAN 1 Banjarmasin adalah tingkat SMA/SMK/MA yaitu dengan jumlah 

37 orang. 

2. Hasil belajar peserta didik kelas X pada mata pelajaran Fiqih dilihat dari 

nilai yang ada di raport, diperoleh gambaran umum hasil belajar peserta 

didik kelas X pada mata pelajaran Fiqih yaitu dengan rata-rata 84,12. 

3. Terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan orang tua 

dengan hasil belajar peserta didik kelas X pada mata pelajaran Fiqih. Hal ini 

dibuktikan dari hasil uji regresi dengan menggunakan perhitungan SPSS 24 

yang diperoleh nilai t tabel = 2.024, sedangkan nilai t hitung = 3.687, hal ini 

menunjukkan bahwa t hitung > t tabel  maka Ha diterima yaitu ada Hubungan 

Tingkat Pendidikan Orang Tua (x) dengan Hasil Belajar Peserta Didik pada 

Mata Pelajaran Fiqih (y). Berdasarkan ketentuan uji hipotesis, maka 
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hipotesis Ha diterima dan hipotesis Ho ditolak. Hal ini berarti terdapat 

hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan orang tua dengan hasil 

belajar peserta didik kelas X pada mata pelajaran Fiqih. 

 

B. Saran 

Dari hasil penelitian, pembahasan dan simpulan yang telah diuraikan, 

peneliti dapat mengemukakan saran-saran sebagai berikut: 

1. Untuk guru, semoga pembelajaran secara virtual bisa lebih efektif, tidak 

terkendala, dan tidak berlebihan memberikan tugas kepada peserta didik.  

2. Untuk semua pihak yang terkait khususnya untuk orang tua agar selalu 

mendampingi dan membantu anaknya dalam proses belajar, agar anak 

mendapatkan kemampuan dan hasil yang maksimal, apalagi seperti 

keadaan sekarang pembelajaran dilakukan secara virtual, maka peran 

orang tua dalam membantu anaknya belajar dirumah sangat diperlukan. 

3. Untuk para peneliti, mengingat berbagai keterbatasan waktu yang ada 

dalam penelitian ini, untuk itu diperlukan penelitian lanjutan dengan 

tempat dan karakteristik yang berbeda dengan pokok bahasan yang lebih 

luas lagi. 

4. Untuk para pembaca, semoga bermanfaat untuk menambah bahan 

referensi. 

 

 


