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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan

bahwa terdapat pengaruh peran guru pendidikan agama Islam terhadap 

pembinaan moral siswa kelas VIII di SMP Muhammadiyah 1 Godean. Hal ini 

ditunjukkan dari nilai thitung sebesar 3,238 lebih besar dari nilai ttabel sebesar 

1,978 atau (3,238>1,978), nilai signifikansi 0,000<0,05, dan koefisien regresi 

mempunyai nilai positif sebesar 0,145.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang 

diperoleh, maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut.

1. Bagi Siswa

Siswa hendaknya menumbuhkan kesadaran dan pemahaman dalam 

diri bahwa belajar dan disiplin bukan merupakan beban tetapi sebagai bahan 

untuk bekal dimasa depan. Ilmu yang hendaknya selalu berusaha untuk 

mengamalkan ilmu yang didapatnya dalam kehidupan sehari-hari, dan 

bekali diri kalian dengan ilmu pengetahuan dan pengamalan guna 

memperoleh masa depan yang lebih cerah.
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2. Bagi Guru PAI

Hendaknya para guru pelajaran agama Islam lebih peka terhadap 

masalah yang dihadapi oleh anak, sehingga sekolah tidak hanya mengejar 

target saja tetapi mamapu membimbing mereka terhadap mental sepiritual.
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KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh peran guru pendidikan agama Islam terhadap pembinaan moral siswa kelas VIII di SMP Muhammadiyah 1 Godean. Hal ini ditunjukkan dari nilai thitung sebesar 3,238 lebih besar dari nilai ttabel sebesar 1,978 atau (3,238>1,978), nilai signifikansi 0,000<0,05, dan koefisien regresi mempunyai nilai positif sebesar 0,145.


B. Saran


Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh, maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut.

1. Bagi Siswa

Siswa hendaknya menumbuhkan kesadaran dan pemahaman dalam diri bahwa belajar dan disiplin bukan merupakan beban tetapi sebagai bahan untuk bekal dimasa depan. Ilmu yang hendaknya selalu berusaha untuk mengamalkan ilmu yang didapatnya dalam kehidupan sehari-hari, dan bekali diri kalian dengan ilmu pengetahuan dan pengamalan guna memperoleh masa depan yang lebih cerah.

2. Bagi Guru PAI

Hendaknya para guru pelajaran agama Islam lebih peka terhadap masalah yang dihadapi oleh anak, sehingga sekolah tidak hanya mengejar target saja tetapi mamapu membimbing mereka terhadap mental sepiritual.
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