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BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Dari keseluruhan uraian Bab I sampai Bab IV penulis dapat mengambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pendidikan agama dalam keluarga MTs Roudlotul Mubtadiin, Blondo  tahun 

2017 tergolong “baik”. Berdasarkan hasil angket dengan rata-rata 70.8 pada 

kategori baik 

2. Akhlak siswa MTs Roudlotul Mubtadiin, Blondo  tahun 2017 tergolong “baik”. 

Berdasarkan hasil angket dengan rata-rata 26.82 pada kategori baik  

3. Ada pengaruh antara pendidikan agama dalam keluarga terhadap perilaku 

siswa kelas VII di MTs Raoudlatul Mubtadiin Blondo kabupaten Magelang 

dalam taraf signifikan 5% dan 1% dengan bukti pada taraf signifikan 5%: ro: 

0.614> rt: 0.284, dan pada pada taraf signifikan 1%: ro: 0.614> rt: 0.361  dengan 

df=N-2, 50-2=48. Dengan demikian jelaslah bahwa pendidikan agama dalam 

keluarga terhadap perilaku siswa kelas VII di MTs Raoudlatul Mubtadiin 

Blondo kabupaten Magelang tahun 2017, sehingga antara keduanya terdapat 

pengaruh yang signifikan.   

 

B. Saran-Saran 

1. Madrasah 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan khususnya pada MTs 

Raoudlatul Mubtadiin Blondo Kab. Magelang bahwa pendidikan agama dalam 

keluarga terhadap akhlak siswa ikut berpengaruh positif dalam meningkatkan 

akhlak siswa sehingga perlu dibina hubungan komunikasi antara pihak sekolah 

dengan orang tua dalam rangka untuk meningkatkan akhlakul karimah siswa. 
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2. Kepala sekolah 

Kepala sekolah hendaknya mendorong dan memotivasi guru dalam 

pelaksanaan pembelajaran khususnya yang berkaitan dengan akhlak warga 

madrasah baik siswa dan guru. 

3. Guru 

Kepada para guru MTs Raoudlatul Mubtadiin Blondo Kab. Magelang 

agar meningkatkan pembinaan akhlak para peserta didiknya, yaitu dengan cara 

memberikan sanksi dan teguran kepada siswa yang melakukan 

perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari akhlak yang baik, kemudian 

diberikan pembinaan dan bimbingan agar para peserta didik dapat terbiasa 

melaksanakan akhlaq al-karimah di dalam kehidupannya sehari-hari.. 

4. Orang tua 

Kepada para orang tua peserta didik MTs Raoudlatul Mubtadiin Blondo 

Kab. Magelang, hendaklah betul-betul memberikan teladan yang baik kepada 

anak-anaknya, baik dalam bertutur kata, berperilaku maupun .dalam beribadah. 

Sebab dengan keteladanan ini anak akan meniru perilaku orang tuanya. 

sehingga baik buruknya perilaku orang tuanya sedikit banyak akan ditiru oleh 

anak.  

C. Kata Penutup 

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Illahi Rabbi karena dengan 

Rahmat, Nikmat, dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dan 

penulis yakin skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu kritik serta saran dari 

pembaca yang budiman sangat penulis harapkan dan di sini penulis hanya bisa 

berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para 

pembaca umumnya.  

 


