BAB V
PENUTUP

A. Simpulan
Berdasarkan hasil kajian teoritis dan penelitian yang telah
penulis laksanakan dalam rangka pembahasan skripsi yang
berjudul “Hubungan Antara Pembiasaan Kegiatan Keagamaan
dengan Akhlak Peserta Didik Kelas 4 di MI Negeri Sumurrejo
Kecamatan

Gunungpati

kota

Semarang

Tahun

Pelajaran

2015/2016”. Maka dapat disimpulkan bahwa:
Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara
pembiasaan kegiatan keagamaan dengan akhlak peserta didik
kelas 4 di MI Negeri Sumurrejo Kecamatan Gunungpati Kota
Semarang Tahun Pelajaran 2015/2016. Dari uji korelasi product
moment diketahui bahwa

= 0,77 >

dengan taraf

signifikasi 5% = 0,281. Hal ini menunjukkan bahwa antara kedua
variabel memiliki korelasi, karena

>

.

Dari hasil perhitungan regresi juga menunjukkan hasil
yang signifikan. Hal ini dibuktikan dari analisis regresi linier
sederhana. Hasil perhitungan analisis regresi linier sederhana,
diperoleh

5% = 4,04 dan

1%= 7,19 dengan harga

= 69,257. Jika dibandingkan dengan harga

>

. Hal ini

juga ditunjukkan dengan persamaan regresi : 13,049 + 0,648 X
dan sumbangan relatif 0,596 %. Sehingga dapat dikatakan bahwa
pembiasaan kegiatan keagamaan mempunyai hubungan yang
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positif dengan akhlak peserta didik kelas 4 di MI Negeri
Sumurrejo Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun
Pelajaran 2015/2016.
B. Saran
Berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian lapangan
yang peneliti kemukakan, maka peneliti menyampaikan beberapa
saran sebagai berikut:
1. Bagi lembaga pendidikan
Bagi lembaga pendidikan diharapkan untuk selalu
mengembangkan serta meningkatkan inovatifnya tersebut dan
terus melaksanakan kegiatan keagamaan sehingga akan dapat
menanamkan pada diri anak didiknya pengetahuan yang tidak
hanya dalam otaknya saja tetapi dalam kepribadian dan
akhlaknya.
2. Bagi guru dan karyawan
Hendaknya dapat meningkatkan perhatiannya dalam
upaya membina dan membimbing akhlak peserta didik
melalui kegiatan keagamaan, serta dapat menjadi contoh dan
tauladan bagi anak-anak didiknya.
3. Bagi peserta didik
Hendaknya selalu menambah keaktifannya dalam
melaksanakan kegiatan keagamaan dan meningkatkan serta
memotivasi diri sendiri untuk selalu bersikap dan berakhlak
yang baik.

87

C. Penutup
Ucapan puji syukur kepada Allah SWT, sehingga peneliti
bias menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati
peneliti sangat mengharapkan saran yang konstruktif demi
kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya peneliti memanjatkan do’a
kepada Allah SWT, semoga skripsi ini bermanfaat bagi peneliti
dan pembaca. Amin.
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