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BAB  V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan Hasil Penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini penulis  

dapat menarik kesimpulan yaitu “Peran guru dan orang tua dalam meningkatkan 

prestasi peserta didik bidang studi akidah akhlak di MTs Al-Khairiyah Natar 

Lampung Selatan telah di perankan dengan baik kepada para peserta didik. Peran 

guru akidah akhlak dalam rangka meningkatkan prestasi belajar peserta didik adalah, 

mengajarkan pendidikan akidah akhlak, membiasakan mendisiplikan pola belajar, 

memberikan motivasi belajar, memberikan arahan, memberikan bimbingan, 

menghukum, memberikan pujian dan hadiah, memberikan suri tauladan, dan 

menasehati peserta didik.  

 Peran orang tua dalam meningkatkan prestasi peserta didik di MTs Al-

Khairiyah Natar Lampung Selatan yaitu, Orang tua berperan menjadi teladan bagi 

anak dalam hal pendidikan akhlak di dalam keluarga. Orang tua harus memperhatikan 

pendidikan peserta didik baik menyediakan fasilitas, memperhatikan pendidikan 

peserta didik, memberikan pengarahan dan nasehat, memberikan pengawasan, 

memberikan semangat dan motivasi, dan membantu kesulitan belajar peseta didik 

sehingga akan menujang tercapainya prestasi belajar peserta didik. 

Setelah peran dilakukan oleh guru dan orang tua, prestasi peserta didik di 

MTs Al-Khairiyah Natar Lampung Selatan cukup baik, hal ini disebabkan oleh 

motivasi dan minat belajar yang cukup optimal serta mengerjakan tugas-tugas 
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sekolah, berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa peserta didik termotivasi atas 

peran guru dan orang tua mereka. 

B. Rekomendasi 

1. Kepada guru hendaknya lebih dapat meningkatkan hubungan dengan 

pihak orang tua agar dapat berbagi informasi tentang keteladanan anak, 

baik kepribadiannya, cara belajarnya maupun hal lain yang dapat 

digunakan oleh guru dalam membimbing peserta didik di sekolah. 

2. Kepala sekolah hendaknya melakukan berbagai peran agar dapat sering 

mempertemukan antara pihak guru dan pihak orang tua yang bersama-

sama mendiskusikan usaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan 

belajar peserta didik. Sekolah juga hendaknya melengkapi kegiatan 

belajar mengajar dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk 

menuntut ilmu sehingga tercapai tujuan pendidikan yang telah 

ditetapkan dan diinginkan. 

3. Kepada orang tua peserta didik hendaknya dapat terus dan lebih 

meningkatkan perhatian terhadap belajar anak di rumah, pengawasan 

dan dorongan, maupun perlengakapan fasilitas belajar mereka. Sebagai 

orang tua untuk selalu membangkitkan semangat dan minat mereka 

dalam meningkatkan belajar sehingga kemauan mereka dapat berhasil 

dalam meraih prestasi belajar yang tinggi. 
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4. Kepada peserta didik hendaknya dapat terus belajar dengan giat agar 

memperoleh prestasi yang memuaskan, di samping juga menuruti 

bimbingan dan nasehat orang tua dan guru, memanfaatkan fasilitas 

belajar yang mereka berikan, gunakan waktu sebaik mungkin untuk 

mengembangkan ilmu pengetahuan, minat dan bakat yang kalian miliki 

agar tercapai cita-cita untuk masa depan. 


