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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan     

Berdasarkan pembahasan dimuka maka dapat diambil kesimpulan bahwa: 

1. Tingkat pengetahuan siswa kelas V di Madrasah Ibtidaiyah Fathul Ulum 

Gabus Grobogan tentang materi ajar Aqidah Akhlak mempunyai rata – rata 

sebesar 7,13. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan materi aqidah 

akhlak kelas V di MI Fathul Ulum Gabus Grobogan termasuk dalam kategori 

cukup, yaitu pada interval 7,0 – 7,9. 

2. Perilaku keagamaan siswa kelas V di Madrasah Ibtidaiyah Fathul Ulum Gabus 

Grobogan mempunyai rata – rata sebesar 62,85. Hal ini menunjukkan bahwa 

perilaku keagamaan siswa kelas V di MI Fathul Ulum Gabus Grobogan 

termasuk dalam kategori cukup, yaitu pada interval 62 – 67. 

3. Terdapat hubungan yang positif antara tingkat pengetahuan siswa tentang 

Aqidah Akhlak dengan perilaku keagamaan siswa kelas V Madrasah 

Ibtidaiyah Fathul Ulum Gabus Grobogan. Hal ini berarti siswa yang 

mempunyai tingkat pengetahuan aqidah akhlak yang baik maka perilaku 

keagamaan siswa baik juga. 

 

B. Saran dan Kritik 

Berdasarkan  hasil penelitian penulis mengenai pengaruh tingkat 

pengetahuan materi aqidah akhlak dengan perilaku keagamaan siswa kelas V di 

MI Fathul Ulum Gabus Grobogan disarankan kepada :   

1. Sebaiknya dalam pengajaran mata pelajaran aqidah akhlak digali terlebih 

dahulu tingkat pengetahuan materi aqidah akhlak yang dimiliki siswa terutama 

yang berkaitan dengan ilmu keagamaan. Cara yang bisa dilakukan untuk 

mengetahui tingkat pengetahuan siswa mengenai aqidah akhlak dengan 

memberikan tes baik tertulis maupun lisan. 
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2. Pembelajaran aqidah akhlak materi pokok sikap teguh pendirian dan 

dermawan perlu ditekankan kaitan materi dengan peristiwa keagamaan yang 

sering dijumpai oleh siswa di dalam maupun di luar kelas. Hal ini baik untuk 

meningkatkan perilaku keagamaan siswa. 

3. Perlu mendorong atau memotivasi siswa agar jeli dan memperhatikan 

peristiwa-peristiwa keagamaan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. 

 

C. Penutup 

          Puji syukur kehadirat Allah SWT. atas segala limpahan rahmat dan 

petunjuk yang telah diberikan, sehingga penyusunan skripsi yang sederhana ini 

dapat terselesaikan. 

             Penulis menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, 

penulis mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari semua pihak. Besar 

harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan 

para pembaca pada umumnya. 

 


