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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan dan dari 

hasil penelitian dengan judul “Stusi Komparasi Akhlaq Peserta 

Didik antara yang Tinggal di Pesantren dengan yang Tidak 

Tinggal di Pesantren di SMP Darul Ma’arif Banyuputih Batang” 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Secara umum akhlaq peserta didik yang tinggal di pesantren 

di SMP Darul Ma’arif Banyuputih Batang dalam kategori 

cukup. Hal ini dibuktikan dari nilai rata-rata sebaran angket 

yang diisi oleh peserta didik sebagai sampel sebesar 52,8 

dalam tabel tersebut berada dalam interval 51-54 dengan 

kategori Cukup. 

2. Secara umum akhlaq peserta didik yang tidak tinggal di 

pesantren di SMP Darul Ma’arif Banyuputih Batang dalam 

kategori cukup. Hal ini dibuktikan dari nilai rata-rata sebaran 

angket yang diisi oleh peserta didik sebagai sampel sebesar 

42,47 dalam tabel tersebut berada dalam interval 42 dengan 

kategori Cukup. 

3. Berdasarkan penelitian dan analisa data akhlaq peserta didik 

antara yang tinggal di pesantren dengan yang tidak tinggal di 

pesantren di SMP Darul Ma’arif Banyuputih Batang, 

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan akhlaq antara 
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peserta didik yang tinggal di pesantren dengan peserta didik 

yang tidak tinggal di pesantren. Dengan perbedaan pada nilai 

rata-rata yang diperoleh peserta didik yang tinggal di 

pesantren adalah 52,8 lebih besar dari pada nilai rata-rata 

yang diperoleh peserta didik yang tidak tinggal di pesantren 

yaitu 42,47. Hal ini didasarkan pada perhitungan statistik 

untuk taraf signifikansi 1% adalah 2,763 dan untuk taraf 

signifikansi 5% adalah 2,048, sedangkan t observasi adalah 

8,330 (t0 > tt), serta dengan observasi dan wawancara 

terhadap kepala sekolah dan guru. Sehingga dapat ditarik 

kesimpulan bahwa hipotesis nihilnya (H0) ditolak, 

sedangkan hipotesis alternatif (Ha) yang diajukan oleh 

peneliti diterima, yaitu “Ada perbedaan yang signifikan 

antara akhlaq peserta didik yang tinggal di pesantren dengan 

yang tidak tinggal di pesantren di SMP Darul Ma’arif 

Banyuputih Batang”. 

B. Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian tentang akhlaq peserta didik 

antara yang tinggal di pesantren dengan yang tidak tinggal di 

pesantren di SMP Darul Ma’arif Banyuputih Batang, peneliti 

memunyai saran sebagai berikut: 

1. Bagi Lembaga Pendidikan 

Lembaga pendidikan hendaknya memberi perhatian 

kepada peserta didiknya serta dapat menegakkan secara tegas 

kedisiplinan-kedisiplinan kepada peserta didiknya, sehingga 
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peserta didik mampu berperilaku dan bersikap sesuai nilai-

nilai yang di tetapkan islam dengan akhlaq Islami. 

Kedisiplinan juga sebagai salah satu cara yang efektif dalam 

membin dan membentuk akhlaq peserta didik. 

2. Bagi Guru 

Guru hendaknya dapat memotivasi dan membina 

peserta didiknya khususnya dalam pembinaan akhlaq, 

sehingga peserta didik dapat berperilaku dengan baik di 

lingkungan yang ia tempati dan dapat menjaga diri di 

manapun berada, baik di sekolah, rumah, maupun masyarakat 

karena tujuan utama pendidikan Islam adalah membentuk 

insan kamil yang sesuai dengan syariat Islami. 

3. Bagi Orang Tua Peserta Didik 

Sebagai orang tua hendaknya dapat membimbing dan 

membina akhlaq kepada putra putrinya agar tidak 

meninggalkan ajaran agama Islam dan hendaknya mengawasi 

pergaulan anak agar selalu dalam lingkungan yang benar baik 

lingkungan sekolah, masyarakat, dan teman pergaulannya 

yang sesuai dengan syari’at Islam sehingga anak selalu dalam 

lingkungan yang baik dan tidak meninggalkan akhlaq islami. 

4. Bagi Peserta Didik 

Peserta didik hendaknya menjalankan kedisiplinan 

yang ditetapkan oleh sekolah serta di pesantren atau dirumah 

dengan sebaik-baiknya. Kemudian peserta didik mengamalkan 

nilai-nilai akhlaq yang telah diajarkan dalam berperilaku 
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sehari-hari sehingga dapat berperilaku sesuai dengan nilai 

akhlaq Islam yang baik. Hendaknya peserta didik dapat 

memilih pergaulan yang baik sehingga akan membawa 

dampak baik pada dirinya. 

5. Bagi Peneliti 

Peneliti hendaknya memertimbangkan segala 

kemungkinan yang ada dan melakukan penelitian secara teliti 

dan lebih mendalam. 

C. Penutup 

 Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah yang 

Maha Kuasa dan dengan penuh kerendahan hati, penulis dapat 

menyelesaikan skripsi yang sederhana ini namun, mengingat 

kemampuan penulis yang terbatas maka bila ada kesalahan dan 

kekurangan dalam penggunaan bahasa maupun analisisnya 

penulis mohon maaf. Selanjutnya penulis mengharap bimbingan, 

kritik, saran yang membangun dari para pembaca.  

 Penulis mengucapkan terimakasih kepada yang telah 

membantu dan memberikan dorongan baik moril maupun materil, 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga skripsi 

ini dapat bermanfaat, bagi para pembaca pada umumnya serta 

dapat memberikan sumbangsih pada ilmu pengetahuan 

khususnya di bidang ilmu agama. Semoga  Allah Swt menyertai 

setiap langkah-langkah kita menuju kesuksesan. Aamin ya 

Rabbal alamin. 


