
BAB V 

KESIMPULAN, SARAN DAN PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Berdasarkan penelitian lapangan ditemukan bahwa ketaatan beribadah 

siswa do SMP NU 07 Brangsong Kendal memiliki rata-rata 50.08 yang 

mana skor ini berada dalam interval 51-53 dan termasuk dalam kategori 

baik. Hal ini berarti ketaatan beribadah siswa kelas VIII di SMP NU 07 

Brangsong Kendal dapat dinilai positif. 

2. Perilaku atau akhlak siswa siswa kelas VIII di SMP NU 07 Brangsong 

Kendal berdasarkan perhitungan tabel diperoleh nilai rata-rata 55.64. Skor 

ini juga berada pada interval 56-58 dan termasuk pada kategori sangat 

baik. Sehingga perilaku sosial siswa dapat dikatakan baik. 

3. Berdasarkan hasil analisis tabel kerja korelasi antara dua variabel, yaitu 

ketaatan beribadah siswa dan perilaku sosial siswa diketahui bahwa ada 

pengaruh positif antara ketaatan beribadah siswa dan perilaku sosial siswa. 

Kesimpulan ini didasarkan pada analisis uji hipotesis dengan 

menggunakan rumus Korelasi Product Momen dan diperoleh hasil 

perhitungan r0(rxy) sebesar 0.387. Hasil ini kemudian dikonsultasikan 

dengan nilai r pada tabel (rt), baik pada taraf signifikasi 5% maupun 1% 

dengan ketentuan r0>rt, maka signifikasi. Dari pengujian hipotesis 

diperoleh : 

ro=0.387>rt 0.05(45)=0.2940 dan ro=0.387>rt 0.01(45)=0.380. dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara 

ketaatan beribadah dan perilaku sosial siswa. Ini berarti bahwa variabel X 

(ketaatan beribadah siswa) memberi secara meyakinkan terhadap garis Y 

dengan probabilitas atau kemungkinan salah lebih kecil 1%. 
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B. SARAN 

Setelah mengadakan  penelitian di SMP NU 07 Brangsong Kendal tentang 

ketaatan beribadah siswa dan perilaku sosial siswa kelas VIII, maka melalui 

kesempatan ini penulis ingin menyumbangkan buah pikiran atau saran-saran 

yang sekiranya bermanfaat. Saran-saran tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketaatan menjalankan ibadah 

berpengaruh positif terhadap perilaku sosial siswa, maka sebaiknya 

pimpinan sekolah selalu mengajak kepada tenaga pendidik untuk berperan 

aktif mendorong siswa-siswinya untuk lebih giat lagi dalam menjalankan 

ibadah tersebut. Disamping itu, pimpinan sekolah terus meminta kepaa 

guru untuk meningkatkan kinerjanya yaitu dengan selalu memberikan 

bimbingan dan pengajaran kepada anak didiknya dengan sebaik-baiknya 

tanpa tujuan tertentu. 

2. Bagi Guru 

Sebagai seorang guru PAI, tugas dan tanggung jawab bukanlah 

sekedar mengajarkan ilmu pengeratan agama saja, namun lebih pada 

bagaimana agar anak bisa mengetahui ilmu agama dan sekaligus 

mempraktekkan dalam kehidupan siswa. Oleh karena dengan selalu 

memberikan bimbingan, nasihat dan teladan yang baik kepada peserta 

didik maka diharapkan tercapainya suatu tujuan pendidikan yang 

diharapkan yaitu: untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, berilmu, 

cakap, kreatif, mandiri serta bertanggung jawab. Namun sebaliknya, tanpa 

adanya bimbingan, nasihat dan teladan dari semua elemen sekolah, maka 

tentunya siswa akan mudah terpengaruh pada perilaku yang jahat dan tidak 

terpuji. 

3. Bagi Siswa 

Sebaiknya siswa berusaha mempertahankan keadaan yang sedang 

berlangsung, yaitu dengan berusaha ingin mengetahui ilmu yang 

terkandung dalam pendidikan agama, yaitu dengan meningkatkan belajar 
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agama, karena dengan meningkatkan belajar tujuan yang diharapkan dapat 

tercapai. Belajar bukan hanya di kelas saja, akan tetapi belajar adalah suatu 

kegiatan yang akan membawa kepada perusahaan yang lebih baik. 

 

C. PENUTUP 

Dengan mengucapkan rasa syukur Alhamdulillahirabbil’alain, penulis 

panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat an hidayahnya 

penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan lancar tanpa banyak 

hambatan. 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak terdapat 

kekurangan maupun kesalahan, oleh karena itu penulis sangat berharap saran 

dan kritik yang konstruktif dari semua pihak terutama para pembaca demi 

kesempurnaan dan kelengkapan penulisan skripsi selanjutnya. 

Akhirnya hanya kepada Allah SWT, penulis memohon petunjuk dan 

bimbingan dari segala kesalahan dan kekhilafan dalam penulisan ini dan 

semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan para pembaca 

pada umumnya. 

 


