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BAB V 

PENUTUP 

6.1. Kesimpulan 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh yang signifikan 

antara intensitas mengikuti pembinaan akhlak melalui kajian kitab “al-akhlāqu 

lil banāt”  terhadap perilaku prososial yaitu sebesar 31,1 % adapun dengan 

sisanya yakni 68,9% dijelaskan oleh prediktor  lain atau dijelaskan faktor lain. 

Dengan demikian semakin tinggi intensitas mengikuti pembinaan akhlak 

melalui kajian kitab “al-akhlāqu lil banāt” maka semakin tinggi perilaku 

prososialnya. Sebaliknya, semakin rendah intensitas mengikuti pembinaan 

akhlak melalui kajian kitab “al-akhlāqu lil banāt” maka semakin rendah 

perilaku prososialnya. 

6.2. Limitasi 

Penulis menyadari bahwa dalam suatu penelitian pasti banyak terjadi 

kendala dan hambatan. Faktor yang menjadi kendala dan hambatan dalam 

penelitian ini adalah faktor penerjemahan hasil penelitian. Diakui bahwa dalam 

penelitian ini masih terdapat kelemahan-kelemahan yang disadari oleh penulis 

khususnya, dalam penerjemahan hasil penelitian berupa angka-angka ke dalam 

bentuk penjabaran secara deskriptif. Namun demikian penulis berusaha 

semaksimal mungkin untuk bisa menjadikan hasil analisis yang berupa angka-

angka ke istimewaan pada bidang metodologi, yakni pengolahan analisis data 

dengan menggunakan program SPSS Versi 16.00 yang memberikan ketepatan 

hasil yang diperoleh. 
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6.3. Saran  

Berdasarkan penelitian ini dimungkinkan memberikan pengaruh kepada 

anak yang berada dalam panti  terhadap perilaku prososialnya, maka 

perkenankanlah peneliti memberikan saran sebagai berikut: 

Pertama, bagi panti asuhan diharapkan untuk lebih meningkatkan 

perhatian serta pembinaan akhlak anak, agar dapat mewujudkan kepribadian 

yang baik. Serta dapat mewujudkan visi dan misi panti asuhan, dan dapat 

meningkatkan citra baik panti dalam masyarakat. 

Kedua, bagi para peneliti selanjutnya, masih dibutuhkan penelitian yang 

komprehensif tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh anak panti. Untuk 

peneliti lain lebih mempertimbangkan variabel-variabel yang lain. Ada 

beberapa variabel yang perlu di pertimbangkan yang di duga dapat 

mempengaruhi akhlak anak seperti pendidikan, teman serta masyarakat sekitar. 

6.4. Penutup 

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan dan 

melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada peneliti sehingga dapat 

menyelesaikan tugas penelitian ini meskipun banyak halangan yang 

menghambat proses  selesainya tugas ini. 

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan 

meskipun sudah peneliti usahakan semaksimal mungkin. Oleh karena itu, 

peneliti dengan rendah hati mengaharapkan kritik dan saran yang membangun 

dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini 
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dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan khususnya bagi peneliti 

sendiri di masa yang akan datang. Amin. 

 

  


