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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan    

Berdasarkan data hasil penelitian tentang “Pengaruh 

Pendidikan Shalat  dalam Keluarga terhadap Akhlak Siswa kelas 

VIII di MTs Fatahillah Semarang”, serta sesuai dengan perumusan 

masalah yang ada maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Bahwa Pendidikan Shalat  dalam Keluarga adalah baik 

terbukti dari hasil analisis angket yang menunjukkan nilai 

rata-rata 45,7. Nilai tersebut setelah dikonsultasikan dengan 

tabel predikat ternyata masuk dalam kisaran 43-50 yang 

masuk dalam predikat baik. 

2. Nilai akhlak siswa kelas VIII di MTs Fatahillah Semarang 

adalah baik terbukti dari hasil analisis angket yang 

menunjukkan nilai rata-rata 44,04. Nilai tersebut setelah 

dikonsultasikan dengan tabel predikat ternyata masuk dalam 

kisaran 42-47 yang masuk dalam predikat baik. 

3. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Pengaruh 

Pendidikan Shalat  dalam Keluarga terhadap Akhlak Siswa 

kelas VIII di MTs Fatahillah Semarang. Hal ini dapat 

ditunjukkan dari hasil analisis regresi linear sederhana. Pada 

taraf signifikan 5% diperoleh harga Ftabel = 4.079 dan harga 

Freg = 13,96. Jika dibandingkan maka harga Freg  > harga Ftabel. 

Dengan demikian hasilnya signifikan. Sehingga Pengaruh 
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Pendidikan Shalat  dalam Keluarga mempunyai pengaruh 

positif dan signifikan terhadap akhlak siswa kelas VIII di MTs 

Fatahillah Semarang. Variasi nilai Pengaruh Pendidikan 

Shalat  dalam Keluarga terhadap Akhlak Siswa kelas VIII di 

MTs Fatahillah Semarang dapat dilihat melalui fungsi taksiran 

Ŷ = 24,916 + 0,420 X. Sedangkan koefisien determinasi yang 

dihasilkan adalah r
2
 = 0,254 ini berarti Pendidikan Shalat  

dalam Keluarga mempunyai pengaruh sebesar 25,4 % 

terhadap akhlak. Sisanya 74,6 % dipengaruhi oleh faktor lain 

yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

 

B. Saran 

Setelah melihat kondisi yang ada, serta berdasarkan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh penulis, tidak ada salahnya bila 

penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut : 

1. Bagi Orang tua  

a. Keluarga terutama orang tua sebagai pendidik yang 

pertama dan utama bagi anak, harus mampu menjadi 

teladan yang baik, serta mampu menanamkan pendidikan 

shalat dan juga kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam 

kehidupan sehari-hari. 

b. Keluarga hendaknya lebih meningkatkan usahanya untuk 

mengawasi anak agar pada masa tersebut tidak 

dipergunakan untuk hal-hal yang tidak baik atau tidak 

terpuji.  
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2. Bagi Peserta Didik 

a. Sebagai peserta didik sudah seharusnya untuk selalu patuh 

dan taat, baik kepada orang tua maupun kepada gurunya 

serta selalu menghormati dan berbuat baik antara sesama. 

b. Peserta didik sebagai generasi bangsa alangkah baiknya 

jika diri peserta didik dihiasi dengan tingkah laku yang 

terpuji sehingga menjadi generasi yang berakhlakul 

karimah dan membawa manfaat bagi agama, bangsa dan 

negara. 

c. Dalam menghadapi masa globalisasi ini hendaklah peserta 

didik tidak dengan mudah menerima sesuatu hal yang 

baru, tetapi harus memilah dan memilih antara mana yang 

baik dan yang buruk serta mana yang bermanfaat dan 

yang merugikan. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Untuk peneliti-peneliti selanjutnya, hendaknya bisa 

meneliti aspek-aspek lain yang berpengaruh terhadap akhlak 

siswa di MTs Fatahillah Semarang. 

 

C. Penutup  

Dengan mengucap syukur alhamdulillah, berkat rahmat, 

hidayah, inayah-Nya dan ridha Allah, penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan berbagai dinamika, penghalang 

dan juga dengan penuh perjuangan. Namun dengan segala 

keterbatasan yang ada penulis menyadari bahwa penulisan skripsi 

ini masih jauh dari penilaian baik apalagi sempurna. Namun hal 
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itu justru memberikan nilai lebih bagi proses pendewasaan 

penulis. Tak lupa juga penulis mohon maaf atas segala kesalahan 

dan kekurangan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis 

khususnya, serta bagi pembaca pada umumnya.  

Sebagaimana umumnya, karya manusia tentulah tidak ada 

yang sempurna. Oleh karena itu sebagai bahan masukan, penulis 

sangat mengharapkan adanya tanggapan, kritik dan saran yang 

bersifat konstruktif dari para pembaca demi kebaikan skripsi-

skripsi selanjutnya. Semoga Allah SWT memberikan ridho-Nya 

kepada kita semua dan memberikan kemanfaatan pada skripsi 

yang telah disusun oleh penulis. Amin ya rabbal ’Alamiin. 

 


