
 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian skripsi yang peneliti lakukan dapat ditarik 

beberapa kesimpulan bahwa: 

1) Terapi sabar pada orang tua di Kampung Kiaralawang Desa Sukamukti Kec. 

Banyuresmi Kab. Garut termasuk dalam kesabaran normal dan dalam 

kategori cukup. Hal ini dibuktikan dengan hasil nilai angket terapi sabar 

pada orang tua sebagai variabel (X)  dengan perhitungan nilai rata-rata 

sebesar 75,48 dan standar deviasi sebesar 8,43. 

2) Motivasi belajar membaca al-Qur’an pada anak di Kampung Kiaralawang 

Desa Sukamukti Kec. Banyuresmi Kab. Garut. yang diperoleh hasil 

penelitian perhitungan nilai rata-rata dari variabel (Y) yaitu sebesar 61,2 dan 

standar deviasi sebesar 6,17, hal ini masuk dalam kategori cukup dan 

termasuk dalam motivasi ekstrinsik. 

3) Untuk mengetahui pengaruh terapi sabar pada orang tua terhadap motivasi 

belajar membaca al-Qur’an pada anak di Kampung Kiaralawang Desa 

Sukamukti Kec. Banyuresmi Kab. Garut, peneliti menggunakan uji korelasi 

product moment dan uji regresi. Dari  perhitungan uji korelasi product 

moment, diperoleh indeks korelasi sebesar 𝑟𝑥𝑦 = 0,4297. Setelah diperoleh 

indeks korelasi, kemudian dikonsultasikan dengan  pada taraf 

signifikansi 5%dengan asumsi, jika 𝑟𝑥𝑦 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙(5%) berarti signifikan 

artinya hipotesis diterima. Karena 𝑟𝑥𝑦(0,4297) > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙(0,301) pada taraf 



 

 

signifikan 5% berarti signifikan artinya hipotesis diterima. Jika di 

interpretasikan pada  tabel skala penafsiran koefisien korelasi, maka tingkat 

hubungan antara terapi sabar pada orang tua terhadap motivasi belajar 

membaca al-Qur’an pada anak di Kampung Kiaralawang Desa Sukamukti 

Kec. Banyuresmi Kab. Garut  adalah sedang. Adapun  perhitungan 

Koefisien Determinan bahwa variabel X (terapi sabar pada orang tua) 

memberi kontribusi atau sumbangan 42,97% terhadap variabel Y (motivasi 

belajar membaca al-Qur’an pada anak). Dari hasil yang diperoleh dari 

perhitungan uji regresi, maka diperoleh 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 sebesar 5,210, 

jika 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≥ 4,279, maka tolak Ho berarti signifikan. Karena 5,210 ≥ 

4,279, maka dapat disimpulkan bahwa data bersifat signifikan. Ini berarti 

terdapat pengaruh yang signifikan antara terapi sabar pada orang tua 

terhadap motivasi belajar membaca al-Qur’an pada anak di Kampung 

Kiaralawang Desa Sukamukti Kec. Banyuresmi Kab. Garut.  

B. Saran  

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, maka penulis mempunyai 

saran-saran sebagai berikut:  

1. Bagi orang tua  

a. Orang tua merupakan contoh ideal yang tingkah lakunya dan sopan 

santunnya akan ditiru, maka hendaknya orang tua memberikan 

teladan/contoh yang baik bagi anak-anaknya. 

 



 

 

b. Orang tua haurs sabar dalam mendidik anak-anaknya. 

c. Sebagai contoh orang tua di rumah hendaklah bersabar ketika anak tidak 

mematuhi perintahnya. 

d. Hendaknya orang tua selalu mengarahkan anak-anaknya untuk membaca al-

Qur’an.  

e. Hendaknya dalam mengasuh anak harus melihat dan memperhatikan 

potensi yang dimiliki oleh anak, dan juga hendaknya mampu menciptakan 

suasana yang harmonis, komunikatif dan mendukung terhadap kemajuan 

potensi yang dimiliki oleh anak.  

f. Hendaknya meluangkan waktu untuk mengasuh, membimbing, 

memperhatikan, mengawasi dan mampu bersabar ketika memberi teladan 

yang baik bagi anak– anaknya.  

2. Bagi Anak/santri   

a. Hendaknya seorang anak harus selalu menghormati dan taat kepada 

orangtua.  

b. Hendaknya selalu memperhatikan dan mencermati yang diajarkan oleh 

ustadz/ustadzah  

c. Hendaknya lebih giat untuk belajar membaca al-Qur’an dengan baik dan 

benar. 

C. Penutup 

 Akhirnya dengan mengucap syukur kehadirat Allah Swt. Meskipun 

halangan dan rintangan sempat menghadang, Alhamdulillah peneliti dapat 

menyelesaikan penelitian ini walaupun masih jauh dari kesempurnaan, baik dalam 



 

 

penulisan, bahasa, isi materi penelitian dan lain sebagainya. Peneliti sadar sebagai 

manusia pasti tidak akan lepas dari khilaf dan lupa, sehingga permohonan maaf 

peneliti sampaikan kepada siapapun dalam penulisan skripsi ini. Saran dan kritik 

sangat peneliti harapkan sebagai bekal untuk menempuh langkah peneliti 

selanjutnya.  

Ucapan terima kasih peneliti sampaikan kepada semua pihak yang dengan 

tulus membantu peneliti dari awal penulisan sampai peneliti menyelesaikan skripsi 

ini. Peneliti hanya dapat berdo’a semoga Allah membalas semua budi baik itu 

dengan balasan yang lebih baik. 

Akhirnya meskipun dengan kekurangan yang ada penulis juga berharap agar 

penelitian ini dapat berguna bagi penulis khususnya dan kepada pembaca pada 

umumnya. Amin  

 


