
BAB V 

PENUTUP  

A. Kesimpulan  

Berdasarkan pada analisis data diatas maka dapat ditari kesimpulan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan analisis statistik deskriptif aqidah akhlaq siswa di SMP 1 Muhammadiyah 

Gamping dalam kategori Baik. dengan dibagi ke dalam kategori sebagai berikut : kategori 

tinggi sebesar 92% yang berjumlah 72 responden, kategori sedang berada di presentase 8% 

dengan jumlah 6 responden, sedangkan kategori rendah 0%. 

2. Berdasarkan analisis statistik deskriptif dan Prestasi belajar siswa di SMP 1 

Muhammadiyah Gamping menunjukan kedalam kategori Baik. dengan memasukkan 

kedalam beberapa kategori sebagai berikut: kategori tinggi sebesar 71% yang berjumlah 

55 responden, kategori sedang berada di presentase 29% dengan jumlah 23 responden, 

sedangkan kategori rendah 0%. 

3. Terdapat pengaruh yang sangat signifikan aqidah akhlaq terhadap prestasi belajar siswa di 

SMP 1 Muhammadiyah Gamping. sebesar sebesar 26,4%  hasil tersebut diperoleh dengan 

100%-73,6% yakni menjadi 26,4%. Dan kemudian kita dapat melihat persamaan garis 

regresinya adalah Y= 16.784 + 0,824. 

 

 

 

 



B. Saran  

Berdasarkan pada penelitian diatas maka peneliti memberikan sedikit saran kepada 

beberapa pihak terkait sebagai berikut : 

1. Bagi Sekolah  

Dalam membina dan mendidik siswa dengan menekankan pendidikan aqidah 

akhlaq disekolah sudah sangat baik sehingga siswa dapat membekas dalam fikirannya 

dan dapat mengaplikasikannya kedalam kehidupan sehari-hari.  Dan pada guru lainnya 

pun semestinya turut andil dalam memberikan contoh atau uswah pada siswa siswi 

sehingga membantu membangun karakter anak didik sehingga dapat mencetak 

generasi yang berakhlaq mulia. 

 2. Bagi Masyarakat  

Memiliki anak yang berintelektual serta berakhlaq mulia menjadikan impian bagi 

setiap orang tua sehingga dalam membangun karakter anak sangat diperlukan peran 

dan sikap masyarakat sekitar agar peka dalam lingkungan sekitar nya terutama dalam 

memberikan contoh dan kebiasaan yang baik-baik dan menjauhkan dari perilaku yang 

kurang terpuji dihadapan anak-anak karena dikhawatirkan anak-anak akan meniru 

kebiasaan sebagian orang dewasa kedalam kehidupan mereka. 

 3. Bagi Peneliti  

Dengan adanya penelitian ini di harapkan membangunkan fikiran bagi sebagian 

orang dalam meneliti hal-hal yang baru yang belum ada dalam penelitian ini sehingga 

permasalahan lain yang belu ada dapat diangkat dan dijadikan penelitian atau karya 

ilmiah sehingga dapat memberikan manfaat bagi sebagian orang sekitar dalam 

membacanya. 



C. Kata Penutup  

Alhamdulillah segala puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan banyak 

nikmat, rahmat serta hidayah dan ridha nya sehingga dapat menyelesaikan penulisan ini 

semoga dengan tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi sekitar, dengan ridhanya lah tulisan 

ini dapat terselesaikan pada waktu yang telah ditentukan dengan kata lain dalam penulisan ini 

masih banyak evaluasi dan kesalahan yang harus diperbaiki dikemudian harinya. 

Peneliti tidak lupa mengucapkan banyak terimakasih pada pihak yang terkait yang 

membantu prosesnya membuat tulisan ini sehingga dapat berjalan dengan baik. Terutama dan 

terkhususkan untuk dosen pembimbing yang telah mengarahkan dan mengritik agar dapat 

menjadikan karya tulis ilmiah ini sebagai penulisan yang baik sehingga dapat membantu 

kepada banyak pihak yang membutuhkan kemudian harinya. 

 


