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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan   

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh dari bab 

sebelumnya, maka dapat disimpulkan menjadi beberapa hal mengenai 

hasil penelitian yang telah dilakukan , yaitu sebagai berikut :  

1. Setelah diadakan penelitian lapangan dengan menggunakan 

angket dengan jumlah soal sebanyak 20 item kepada 29 

responden, diperoleh nilai dengan rata-rata 71,224, setelah 

dimasukkan ke dalam standard kualifikasi penilaian berada pada 

kategori cukup. Sehingga kesimpulan Pengaruh Pendidikan 

madrasah diniyah awaliyah tergolong pada kategori cukup 

2. Lingkungan belajar siswa setelah dilakukan penelitian diperoleh 

rata-rata sebesar 71,062. Dari nilai tersebut dimasukkan ke dalam 

standard kualifikasi tergolong dalam kategori cukup. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa, lingkungan beajar siswa MI NU27 

Wonosari termasuk dalam kategori cukup 

3. Hasil belajar akidah akhlak siswa setelah dilakukan penelitian 

diperoleh hasil rata-rata sebesar 73,206. Setelah dimasukkan ke 

dalam standard kualifikasi penelitian berada pada kategori cukup. 

Dari data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

akidah akhlak siswa termasuk dalam kategori cukup. 
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B. Saran-saran 

1. Untuk guru  

a. Hendaknya para guru memberikan tauladan pembelajaran 

yang baik kepada siswa 

b. Para guru hendaknya memberikan pengawasan kepada siswa 

dalam mentaati peraturan sekolah yang berlaku 

c. Hendaknya para guru menjaga komunikasi dengan siswa, agar 

terjalin relasi yang  harmonis antara guru dan murid 

2. Untuk orang tua 

a. Hendaknya orang tua memberikan perhatian terhadap anaknya 

meskipun ditengah-tengah kesibukannya 

b. Hendaknya orang tua memberikan motivasi terhadap anaknya 

agar senantiasa disiplin belajar disekolah 

c. Hendaknya orang tua selalu mengarahkan anak-anaknya 

untuk senantiasa melaksanakan kewajibanya kepada Allah 

SWT. 

3. Untuk siswa 

a. Hendaknya para siswa meningkatkan kedisiplinan dalam 

belajar agar tingkat prestasinya selalu meningkat 

b. Hendaknya para siswa selalu mengulang pelajaran yang telah 

disampaikan oleh bapak atau ibu guru agar kemampuan 

mengingat dan menghafalnya semakin bertambah 

c. Hendaknya para siswa selalu meningkatkan ketaatan mereka 

terhadap peraturan yang berlaku di sekolah, kepada orang tua, 

dan yang paling penting beribadah kepada Allah SWT. 
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d. Hendaknya siswa menjaga sikap dan perilaku baik di rumah, 

sekolah, maupun di masyarakat 

C. Penutup 

Dengan mengucap syukur kehadirat Allah SWT. 

Alhamdulillah peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini dengan 

lancar, meskipun dalam pelaksaannya banyak halangan dan rintangan 

yang sempat menjadi batu loncatan bagi peneliti. Dalam penelitian ini, 

tentunya masih banyak kekurangan dalam penulisan, isi materi, 

bahasa, dan lain sebagainya. Maka dari itu, peneliti sampaikan 

permohonan maaf kepada siapapun dalam penulisan skripsi ini. Kritik 

dan saran yang membangun sangat peneliti harapkan untuk 

membangun dan memperbaiki penelitian selanjutnya.  

Ucapan terima kasih peneliti sampaikan kepada semua pihak 

yang dengan tulus dan suka rela membantu peneliti dari awal 

penulisan sampai peneliti menyelesaikan skripsi ini. Peneliti hanya 

dapat berdo‟a semoga Allah membalas dengan balsan yang lebih baik.  

Akhir kata, meskipun dengan kekurangan yang ada, penulis    

berharap penelitian ini dapat membawa manfaat dan berguna bagi 

penulis dan para pembaca pada umumnya. Aamiin. 

 

 

 

 

 

 


