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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah mengadakan penelitian dan menganalisa 

data yang telah diperoleh, dengan pembahasan yang 

berjudul “study korelasi antara pemahaman materi thaharah 

dengan kesadaran menjaga kebersihan siswa kelas X MA 

NU 08 Pageruyung Kendal tahun ajaran 2012/2013” dapat 

ditarik beberapasimpulansebagaiberikut: 

1. Tingkat pemahaman materi thaharah siswa kelas X MA 

NU 08 Pageruyung Kendal tahun ajaran 2012/2013 

masuk dalam kategori cukup. Hal ini dapat dilihat dari 

hasil analisis yang menunjukkan nilai mean70,638yaitu 

terdapat antara interval (67-74) dan nilai tersebut 

termasukkategori cukup. Artinya bahwa siswa kelas X 

MA NU 08 Pageruyung Kendal dalam memahami 

materi thaharah sudah cukup paham. 

2. Kesadaran menjaga kebersihan siswa kelas X MA NU 

08 Pageruyung Kendal tahun ajaran 2012/2013 masuk 

dalam kategori cukup. Hal ini dapat dilihat dari hasil 

analisis yang menunjukkan nilai mean 91,105yaitu 

terdapat antara interval (88 - 94) dan nilai tersebut 
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termasukkategori cukup. Artinya bahwa kesadaran 

menjaga kebersihan siswa cukup baik. 

3. Berdasarkan pada penelitian kuantitatif yang di 

interpretasikan dengan menggunakan Product mament 

dari hasil penelitian menunjukan bahwa nilaiF hitung 

=22,85danFtabel pada taraf signifikansi 5%= 4,02 yang 

berarti Fhitung > Ftabel (22,85 > 4,02),H1diterima. Hal 

ini menunjukkan korelasi tersebut signifikan artinya 

terdapat korelasi yang positif antara pemahaman materi 

thaharah dengan kesadaran menjaga kebersihan siswa 

kelas X MA NU 08 Pageruyung Kendal tahun ajaran 

2012/2013.Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin 

tinggi tingkat pemahaman siswa tentang materi 

thaharah dari najis maka semakin tinggi pula tingkat 

kesadaran siswa menjaga kebersihan di lingkungan 

keluarga, sekolah maupun masyarakat secara umum, 

dan sebaliknya apabila tingkat pemahaman siswa 

tentang materi thaharah dari najis rendah maka semakin 

rendah pula tingkat kesadaran siswa menjaga 

kebersihan di lingkungan keluarga, sekolah maupun 

masyarakat secara umum.     
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B. Saran 

Demi peningkatan dan perbaikan dalam segala 

kegiatan tidak terkecuali dengan proses kegiatan proses 

belajar mengajar, tentu saja diperlukan adanya kritik dan 

saran. Dalam penulisan skripsi ini perkenankanlah 

penelitimemberikan saran-saran yang bersifat 

membangundanmemberikanmotivasikepada 

beberapapihak yangterkaitantaralain: 

1. Untuk meningkatkan suksesnya proses belajar 

mengajar di MA NU 08 Pageruyung Kendal 

hendaknya selalu diciptakan situasi, kondisi, sarana 

dan prasarana pembangunan, khususnya bidang 

pendidikan agar para siswa dapat merasakan 

kenyamanan dan ketenangan dalam proses belajar 

mengajar. 

2. Guru sebagai pendidik juga diharapkan memberikan 

perhatian kepada anak didik terutama dalam 

perkembangan kognitif, afektif dan psikomotorik 

siswa tentang materi thaharah dari najis, karena 

alumni dari MA NU 08 Pageruyung Kendal akan 

lebih dipandang dari segi keagamaannya karena 

basicnya adalah lembaga pendidikan yang berupa 

madrasah. Hal ini sangat berhubungan dengan asumsi 
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masyarakat kelak ketika mereka keluar dari 

bangkumadarasah atau sekolah.Selain itu guru juga 

diharapkan lebih fokus pada perkembangan kejiwaan 

anak dan melakukan pengawasan terhadap 

perkembangan perilaku anak didik khususnya dalam 

hal menjaga kebersihan karena kebersihan merupakan 

hal yang penting tidak hanya menurut Islam tetapi 

secara umumpun kebersihan sangat dianjurkan. 

3. Hendaknyaorang tuamemberikanbimbingan dan 

pengawasan terhadap anaknya tentang materi 

keagamaan khusunya pemahaman materi thaharah dari 

najis dan kesadaran menjaga kebersihan khususnya di 

lingkungan keluarga dan masyarakat.  

4. Hendaknyasiswa memiliki kesadaran sepenuh hati 

tentang pentingnya mempelajari materi thaharah dari 

najis yaitu dengan memahami secara lebih dalam dan 

dapat mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-

hari.Sebagai salah satu pelajar yangbasicnya religi, 

tentu para siswa harus menguasaidan memahami 

tentang thaharah dari najis karena thaharah merupakan 

ibadah yang penting terutama ketika akan 

melaksanakan shalat ataupun ibadah yang lain . selain 

itu thaharah juga mempunyai makna dan tujuan yang 
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lebih dalam seperti kebersihan.jadi siswa diharapkan 

dapat memahami thaharah dari najis secara mendalam 

dan dapat menerapkannya di dalam kehidupan sehari-

hari. 

 

 

 

 


