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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan dari bab ke bab dalam skripsi 

yang berjudul “Hubungan Prestasi Belajar Mata Pelajaran Akidah 

Akhlak dengan Sikap Sosial Siswa MTs. Miftahul Huda, Kuripan, 

Grobogan Tahun 2013/2014” dapat ditarik beberapa kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Tingkat Prestasi belajar Mata Pelajaran Akidah Akhlak kelas 

VIII MTs. Miftahul Huda, Kuripan, Grobogan  Tahun 

2013/2014 dalam kategori baik. Hal ini dilihat dari hasil 

analisis yang menunjukkan nilai mean 78,38 yaitu terdapat 

antara interval 75.88 −80.88 maka prestasi belajar akidah 

akhlak berada dalam kategori baik. 

2. Tingkat Sikap Sosial Siswa kelas VIII MTs. Miftahul Huda, 

Kuripan, Grobogan Tahun 2013/2014 dalam kategori baik. 

Hal ini dilihat dari hasil analisis yang menunjukkan nilai mean 

79,81 yaitu terdapat antara interval 76,31−83.31 maka prestasi 

belajar akidah akhlak berada dalam kategori baik. 

3. Berdasarkan pada analisis kuantitatif dari hasil penelitian 

menunjukkan bahwa Hubungan Prestasi Belajar Mata 

Pelajaran Akidah Akhlak dengan Sikap Sosial Siswa Kelas 

VIII MTs. Mifahul Huda Kuripan, Grobogan tahun 2013/2014 

pada taraf signifikan 5% dengan N=85 diperoleh rxy = 0,431 
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dan rt = 0,213 maka rxy > rt berarti signifikan. Dengan 

demikian rxy lebih besar dari rt (r dalam tabel), berarti hasilnya 

adalah signifikan dan ada hubungan yang positif antara kedua 

variabel tersebut.  Hal ini juga ditunjukkan dengan nilai uji 

signifikansi, dimana nilai thitung lebih besar daripadai nilai ttabel, 

yaitu:  

thitung (th) = 4,40362959 > ttabel (tt) = 0,05 (1,671) 

thitung (th) = 4,40362959 > ttabel (tt) = 0,01 (2,390) 

Jadi hipotesis yang telah diajukan hasilnya adalah 

hipotesis diterima kebenarannya, yaitu : Ada Hubungan 

Positif Antara Prestasi Belajar Mata Pelajaran Akidah Akhlak 

dengan Sikap Sosial Siswa Kelas VIII MTs. Miftahul Huda, 

Kuripan, Grobogan Tahun 2013/2014. Ini berarti berarti 

terdapat hubungan yang searah, dengan istilah lain: terdapat 

hubungan positif di antara kedua variabel tersebut. Artinya 

semakin baik prestasi belajar mata pelajaran akidah akhlak 

maka sikap sosial siswa semakin baik pula, demikian 

sebaliknya. 

 

B. Saran-Saran 

Demi peningkatan dan perbaikan kegiatan proses belajar 

mengajar dan kegiatan yang lain, tentu saja diperlukan adanya 

tegur sapa dan saran. Dalam penulisan skripsi ini perkenankanlah 

kami untuk memberikan saran-saran yang bersifat membangun 

dan memberikan motivasi kepada beberapa pihak yang terkait 

antara lain : 
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1. Bagi para guru terutama guru Aqidah Akhlak diharapkan 

selalu menanamkan sikap atau perilaku yang baik dalam 

kehidupan sehari-hari, karena seorang guru akan selalu 

menjadi suri tauladan dan panutan bagi siswa. 

2. Bagi pihak sekolah, merupakan suatu keharusan bagi pihak 

sekolah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang 

lengkap dan memadai agar proses belajar mengajar dapat 

berjalan dengan baik, disamping itu juga harus selalu menjaga 

sikap yang baik agar dapat dicontoh oleh siswanya. 

3. Bagi para siswa, Dari hasil penelitian prestasi belajar Akidah 

Akhlak yang diperoleh masih banyak yang harus diperbaiki. 

Jadi siswa harus lebih banyak belajar sehingga hasil yang 

akan dicapai akan lebih baik tidak hanya untuk pelajaran 

Akidah Akhlak saja tetapi juga pelajaran yang lain. Khusus 

untuk pelajaran Akidah Akhlak siswa diharapkan tidak hanya 

mampu memperoleh nilai yang baik tetapi  hendaknya selalu 

mengembangkan akhlakul karimah agar nantinya dapat hidup 

dengan baik ditengah-tengah masyarakat, selain itu juga harus 

meningkatkan iman dan takwa kepada Allah SWT. 

4. Bagi para orang tua, hendaknya selalu mendidik dan 

memperhatikan akhlak anak-anaknya agar anak-anaknya 

selalu bersikap baik kapanpun dan dimanapun mereka berada. 

5. Bagi pemerintah, sebagai pejabat pemegang kekuasaan 

tentunya orang-orang yang berpendidikan tinggi, seharusnya 

sadar bahwa dirinya menjadi sorotan oleh masyarakat. Maka 
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dari itu, mereka harus bisa menjaga sikap agar bisa dihormati 

masyarakat umum, bukan menjadi pemimpin yang hanya bisa 

membuat peraturan dan melanggarnya. 

 

 

C. Penutup  

Alhamdulillah, puji syukur selalu terpanjatkan kehadirat 

Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah taufiq serta 

inayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini dengan baik dan lancar. Dengan disertai do’a, semoga 

skripsi yang cukup sederhana ini dapat bermanfaat bagi penulis 

khususnya, serta bagi pembaca pada umumnya. 

Sebagaimana pada umumnya karya setiap manusia, 

tentulah tidak ada yang sempurna secara total. Oleh karena itu 

penulis sangat menyadari hal tersebut, dengan mengharapkan 

kritik yang inovatif dan saran yang konstruktif dari para pembaca, 

mengingat skripsi yang penulis susun ini masih jauh dari 

kesempurnaan. 

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan 

ridho-Nya kepada kita semua dan memberikan kemanfaatan yang 

besar pada skripsi yang penulis susun dengan segenap 

kemampuan ini. Amiin ya Rabbal Alamiin. 

 

 

 


