
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 prestasi kognitif 

PAI siswa kelas IX SMK N 2 Magelang memiliki rata-rata 86, 42, 

yang mana skor ini berada pada daerah 84-88 dan termasuk dalam 

kategori baik. 

2. Akhlak siswa kelas IX SMK N 2 Magelang berdasarkan perhitungan 

tabel diperoleh nilai rata-rata 80, 60, yang mana skor ini berada pada 

daerah interval 77 – 80 dan termasuk dalam kategori cukup.  

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

yaitu prestasi kognitif PAI dan akhlak siswa diketahui bahwa ada 

hubungan positif antara prestasi kognitif PAI dengan akhlak siswa. 

Kesimpulan ini didasarkan  pada analisis uji hipotesis dengan 

menggunakan rumus korelasi product moment dan diperoleh hasil 

perhitungan ro (rxy) sebesar 0,439. Hasil ini kemudian dikonsultasikan 

dengan nilai r pada tabel (rt) 

, baik pada taraf signifikan 5% maupun 1% dengan ketentuan ro > rt 

maka signifikansi. Dari hasil pengujian hipotesis maka diperoleh : 

ro = 0,439  > rt 5% = 0,325 dan ro = 0,439 > rt 1% 0,418 dan d uji 

signifikan dengan menggunakan uji t hitung = 2, 93. Dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa ada hubungan yang signifikan antara prestasi 

kognitif PAI dan akhlak siswa. Ini berarti semakin tinggi prestasi 

kognitif PAI maka semakin tinggi akhlak siswa.  

B. SARAN 

    Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan dan analisis sesuai 

dengan kapasitas peneliti, maka peneliti mempunyai saran-saran sebagai 

berikut : 

1. Akademik 
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a. Meningkatkan iman dan taqwa melalui kegiatan intrakurikuler 

pembelajaran PAI dengan cara meningkatkan kualitas dan 

kuantitas baca tulis huruf-huruf Al-Qur’an. 

b. Meningkatkan iman dan taqwa melalui kegiatan intrakurikuler 

pembelajaran PAI dengan cara meningkatkan kualitas kegiatan 

praktek pembelajaran pelaksanaan peribadatan (hubungan dengan 

Allah) dan hubungan dengan manusia, serta dengan melaksanakan 

peringatan hari-hari besar agama Islam. 

c. Meningkatkan iman dan taqwa melalui kegiatan ekstrakurikuler 

pembelajaran PAI dan pengembangan kesenian Islami sesuai 

mulok daerah magelang. 

d. Mengembangkan bakat, minat siswa dalam kegiatan pembelajaran 

secara intra dan ekstra kurikuler sesuai kompetensi siswa bidang 

akademik, kesenian, dan olah raga. 

e. Untuk selalu berusaha seoptimal mungkin untuk menambah dan 

mengembangkan motivasi belajar kepada peserta didik dalam 

proses belajar mengajar, sehingga dapat meningkatkan prestasi 

peserta didik. 

2. Kebijakan 

a. Kepada guru Pendidikan Agama Islam untuk lebih 

mengkondisikan siswa dalam kesehariannya, agar tercipta suasana 

harmonis, tercipta nilai kemanusiaan yang bernuansa Islam sesuai 

dengan materi Pendidikan Agama Islam yang diajarkan sehingga 

prestasi kognitif dan akhlak siswa dapat meningkat baik kualitas 

maupun kuantitas. 

b. Kepada kepala sekolah dan stafnya perlu adanya penegasan dan 

sanksi hukum bagi semua saja yang melanggar aturan atau tata 

sosial sekolah sehingga suasana sekolah akan semakin kondusif. 

c. Kepada segenap Guru, bahwa akhlak siswa bukan hanya tanggung 

jawab guru Pendidikan Agama Islam saja, melainkan tanggung 

jawab bersama 
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3. Penelitian Lanjut 

   Penelitian ini bisa dikembangkan lebih lanjut untuk penelitian-

penelitian selanjutnya, diantaranya prestasi siswa tidak hanya dilihat 

dari kemampuan kognitif saja, melainkan  juga dilihat dari 

kemampuan afektif dan psikomotorik juga, yang mana kemampuan-

kemampuan tersebut dapat mempengaruhi dan hubungannya dengan 

akhlak siswa.  

    Sedangkan untuk penelitian lebih luas perlu dilakukan studi 

komparasi antara prestasi kognitif, afektif dan psikomotorik. 

Mengingat akhlak siswa berbeda-beda meskipun dengan pembelajaran 

yang sama. 

 
C. PENUTUP 

        Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, peneliti dapat 

menyelesaikan skripsi ini, dengan disertai doa semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. 

        Peneliti menyadari, meskipun skripsi ini sudah diusahakan 

sepenuhnya, bahwa skripsi ini kurang dari sempurna, maka dari itu segala 

kritik, koreksi dan saran dari pembaca yang budiman sangat peneliti harapkan 

demi  kesempurnaan skripsi ini. 

        Peneliti beerdoa semoga Allah SWT senantiasa menganugerahkan 

rahmat, hidayah dan inayah-Nya kepada kita semua dan semoga skripsi ini 

bermanfaat bagi kita semua. Amin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


