
 58

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berpijak dari pembahasan tentang pengaruh Bimbingan Keagamaan 

terhadap pencegahan kenakalan siswa/siswi MTs Darul Ulum Ngaliyan 

Semarang, dari bab I dan bab V ada beberapa hal yang sekiranya perlu penulis 

tekankan untuk menjadi kesimpulan dalam skripsi ini yaitu: 

1. Bahwa Bimbingan Keagamaan siswa/siswi MTs Darul Ulum Ngaliyan 

Semarang tahun 2009/2010 dalam kategori cukup. Keadaan ini dapat 

diketahui dari nilai rata-rata variabel Bimbingan Keagamaan adalah 75,74, 

nilai ini terletak pada interval 74-78 yang berarti dalam kategori baik. 

2. Kenakalan siswa termasuk dalam kategori baik (tercegah). Hal ini dapat 

diketahui dari nilai rata-rata variabel pencegahan kenakalan siswa 

berjumlah 76,79, nilai ini terletak pada interval 75-79 yang berarti dalam 

kategori baik. 

3. Bimbingan keagamaan berpengaruh positif terhadap pencegahan 

kenakalan siswa/siswi di MTs Darul Ulum Ngaliyan Semarang tahun 

2008/2009, yakni berdasarkan analisis uji hipotesis antara variabel (X) dan 

Variabel (Y) pada taraf signifikansi 0,01 dan 0,05 keduanya menunjukkan 

hasil yang signifikan, yaitu: 

Fhitung = 11,919 

F 0,01 = 7,17 

F0,05 = 4,03 

Dengan demikian nilai Fhitung baik pada taraf signifikansi 0,01 

maupun 0,05 lebih besar dari nilai Ftabel, maka hipotesis yang penulis 

ajukan diterima. Ini berarti terdapat pengaruh positif bimbingan 

keagamaan terhadap kenakalan siswa/siswi di MTs Darul Ulum Ngaliyan 

Semarang tahun pelajaran 2009/2010. 
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B. Saran-saran 

Demi perbaikan dan kesempurnaan serta peningkatan mutu pendidikan di 

MTs Darul Ulum Ngaliyan Semarang, maka peneliti memberikan saran-saran 

sebagai berikut: 

1. Bagi guru, dalam upaya mengurangi kenakalan siswa dan siswinya, 

sebaiknya guru meningkatkan bimbingan keagamaan di sekolah, dengan 

pengelolaan secara tepat dan sesuai dengan kondisi para siswa/siswinya. 

2. Bagi siswa/siswi, alangkah baiknya jika selalu bersemangat dan penuh 

kesadaran dalam mengikuti bimbingan keagamaan di sekolah, supaya 

nantinya bisa mengamalkan ajaran agama Islam secara baik dan benar, 

sehingga akan terwujud insan yang berakhlakul karimah serta terhindar dari 

kenakalan remaja. 

 

C. Penutup 

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah yang Maha 

Pengasih dan Penyayang, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

Semua ini tidak lain hanyalah karunia dan hidayah dari Allah Swt semata. 

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis selalu menekankan kesederhanaan 

dalam bahasa yang digunakan maupun cara berfikir dalam menganalisanya. 

Namun, mengingat kemampuan penulis yang terbatas maka bila ada kesalahan 

dan kekurangan dalam penulisan, penggunaan bahasa maupun analisisnya 

penulis mohon kritik dan sarannya demi perbaikan di masa mendatang. 

Akhirnya ijinkan penulis menucapkan terima kasih yang tak terkira 

kepada senua pihak yang telah memberikan dukungan serta bantuan moril 

maupun materiil, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. 

Teriring doa, semoga skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi diri penulis 

dan pembaca pada umumnya. Amin. 


