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BAB V 

SIMPULAN, SARAN DAN PENUTUP 

A. Simpulan  

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:  

1. Perilaku keberagamaan orang tua di Desa Gunung Tumpeng Kec. 

Limpung   Kab. Batang termasuk dalam kategori “cukup”. Hal ini 

dibuktikan dengan penghitungan rata-rata perilaku keberagamaan orang 

tua sebesar 76 yang terletak pada interval 73 - 79. 

2. Akhlak remaja di Desa Gunung Tumpeng Kec. Limpung Kab. Batang  

termasuk dalam kategori “cukup”. Hal ini ditunjukkan dengan 

penghitungan rata-rata akhlak remaja di desa tersebut sebesar 78 yang 

terletak pada interval 74 – 81. 

3. Dari analisis uji hipotesis terbukti bahwa ada pengaruh positif perilaku 

keberagamaan orang tua terhadap akhlak remaja di Desa Gunung Tumpeng 

Kec. Limpung Kab. Batang  yang ditunjukkan dengan nilai Freg = 10,758 > 

Ft(1%) = 4,08 dan Freg = 10,758 > Ft(5%)= 7,31. Nilai korelasi (r) =0,460 > 

rtabel 1% = 0,393 dan rtabel 5% = 0,304, artinya bahwa hubungan antara 

perilaku keberagamaan orang tua dengan akhlak remaja di Desa Gunung 

Tumpeng Kec. Limpung Kab. Batang adalah signifikan. Hubungan tersebut 

signifikan juga berdasarkan hasil dari uji thitung =3,276 > t0,01 (40)= 2,423 

dan t0.05 (40) = 1,684. Sedangkan harga koefisien determinan (r2) =0,212 

artinya Pengaruh perilaku keberagamaan orang tua terhadap akhlak remaja 

adalah sebesar 21,2%. Hal ini ditunjukkan dengan persamaan garis regresi 

Y=0,571X + 32,783. Sedangkan lainnya adalah pengaruh dari faktor lain. 

B. Saran  

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan, maka penulis mempunyai 

saran-saran sebagai berikut: 

1. Bagi orang tua 

Sebaiknya orang tua memberikan perilaku keberagamaan yang baik 

kepada anaknya, karena orang tua adalah seorang pendidik pertama dan 

utama dalam setiap perjalanan hidup anak, dengan memberikan perilaku 
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keberagamaan yang baik akan dapat membentuk perilaku yang baik pula 

pada anak. 

2. Bagi masyarakat 

Sebaiknya masyarakat menciptakan dan menumbuhkan sebuah 

interaksi sosial yang baik dan harmonis di dalam kehidupan bermasyarakat. 

3. Bagi Remaja 

Seorang remaja harus senantiasa ber perilaku keberagamaan yang baik 

dan akhlak yang baik seperti orang tua mereka, seperti mempunyai perilaku 

keberagamaan dan akhlak yang baik. Adapun akhlak yang tidak baik agar 

dihindari. Oleh karena masa remaja adalah masa dimana anak mulai 

mengerti mana yang baik dan yang tidak baik, sehingga seorang remaja 

harus pintar-pintar mencari tokoh yang menjadi idolanya. 

 

C. Penutup 

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Atas 

rahmat dan hidayah-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis 

menyadari, dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kesalahan dan 

kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan peneliti. Untuk itu 

peneliti mengharapkan kritik, saran yang konstruktif dari pembaca yang sangat 

kami harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.  

Akhirnya, penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah 

memberi bantuan kepada peneliti, baik berupa tenaga maupun doa. Semoga 

mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah Swt. Amin. 


