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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

1. Ada hubungan yang positif dan signifikan antara tingkat pendidikan orang 

tua dengan prestasi belajar siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri Playen 

Kabupaten Gunungkidul dan memberikan yang berarti. Artinya semakin 

tinggi pendidikan orang tua maka semakin tinggi pula prestasi belajar 

siswa namun demikian dimungkinkan ada orang tua berpendidikan rendah 

tetapi prestasi anak tinggi.  

2. Ada hubungan yang positif dan signifikan secara sendiri antara 

kemampuan orang tua memahami emosi diri dengan prestasi belajar pada 

siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri Playen Kabupaten Gunungkidul dan 

memberikan sumbangan yang berarti. Artinya semakin tinggi kemampuan 

orang tua memahami emosi diri maka semakin tinggi pula prestasi belajar 

siswa namun demikian dimungkinkan ada orang tua memahami emosi 

dirinya  rendah tetapi prestasi anak tinggi. 

3. Pendidikan orang tua dan kemampuan orang tua memahami emosi diri 

mempunyai hubungan yang positif dan signifikan terhadap prestasi belajar 

siswa. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan orang tua dan 

kemampuan orang tua memahami emosi diri maka prestasi belajar juga 

semakin meningkat. 
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B. Saran-saran 

Berdasarkan hasil keseluruhan dari penelitian yang telah dilakukan 

maka ada beberapa pandangan-pandangan penelitian yang sekiranya dapat 

digunakan sebagai saran baik untuk sekolah, siswa, guru dan orang tua 

maupun bagi masyarakat umum khususnya bagi mahasiswa. Adapun saran 

yang diberikan adalah : 

1. Bagi Guru 

Bahwa prestasi belajar bukan hanya dipengaruhi oleh kegiatan dalam 

proses belajar mengajar saja tetapi pendidikan orang tua dan kemampuan 

orang tua memahami emosi diri juga dapat meningkatkan prestasi belajar. 

Untuk itu sebaiknya para guru juga harus memperhatikan dan mendorong 

siswa agar belajar terus ditingkatkan untuk meningkatkan prestasi belajar 

tanpa melupakan faktor utama yaitu proses kegiatan belajar mengajar. 

2. Bagi Siswa 

Siswa hendaknya lebih memperhatikan dan perlu meningkatkan belajar 

dirumah, sekolah dan tempat lainnya seperti perpustakaan, taman bacaan 

dan lain-lain agar prtestasi belajar lebih meningkat lagi. 

3. Bagi Orang Tua 

Para orang tua hendaknya harus memperhatikan waktu, dan situasi belajar 

dirumah bagi anaknya agar dapat memperoleh prestasi belajar yang lebih 

tinggi. Dengan melihat hasil diatas orang tua sebaiknya berusaha agar 

menempuh pendidikan yang setinggi-tingginya, karena dengan pendidikan 

yang tinggi pola fikir dalam membimbing putra-putrinya selalu 



 

112 

 

mengedepankan perkembangan jiwa anak serta kemampuan yang 

dimilikinya. 

4. Bagi lembaga pendidikan (khususnya sekolah) 

Untuk melengkapi sarana dan fasilitas belajar di sekolah, karena dengan 

fasilitas yang lengkap anak akan muncul motivasi untuk memanfaatkan di 

waktu-waktu luang dalam proses pembelajaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




