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                                        BAB V 

  KESIMPULAN, SARAN, PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari pembahasan teori dan hasil penelitian yang telah diuraikan pada 

bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Hasil Belajar PAI siswa SMK Nawa Kartika Sekuro Mlonggo Jepara 

Tahun Pelajaran 2012/2013 dapat dikatakan baik, hal tersebut dapat 

diketahui dari nilai mean sebesar 82,8 nilai median sebesar 81,8 dan nilai 

modusnya sebesar 83. Dilihat dari prosentase nilai menyatakan kategori 

baik sebesar 46 siswa atau 100%, yang menunjukan baik. 

2. Akhlak siswa SMK Nawa Kartika Sekuro Mlonggo Jepara dapat dikatakan 

baik sekali, hal tersebut dapat diketahui dari nilai mean sebesar 82, 6, nilai 

median sebesar 82,6 dan nilai modusnya sebesar 82,6. Sedangkan dilihat 

dari prosentase nilai menyatakan kategori baik sekali sebesar 60,9 %, 

kategori baik berjumlah 39,1%. 

3. Terdapat korelasi antara hasil belajar PAI dengan akhlak siswa SMK 

Nawa Kartika Sekuro Mlonggo Jepara, hal itu dibuktikan dengan rumus 

korelasi product moment dengan hasil rxy sebesar 0,624. Dari hasil tersebut 

maka diinterpretasikan dengan r dalam tabel pada N= 46 pada taraf 5% 

diketahui sebesar 0,291 dan taraf 1% sebesar 0,376. Jadi dapat diketahui 

rxy > r dalam tabel yang berarti signifikan, sehingga dapat disimpulkan 
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semakin baik hasil belajar PAI akan semakin baik akhlak siswa SMK 

Nawa Kartika Sekuro Mlonggo Jepara.  

B.  Saran-Saran  

Berdasarkan pada kesimpulan diatas, maka dapat dikemukakan saran-

saran sebagai berikut: 

1. Bagi sekolah 

Sebagai lembaga pendidikan, hendaknya menambah kelengkapan sarana 

prasarana dan fasilitas sekolah guna mendukung pelaksanaan kegiatan 

belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran 

2. Bagi guru  

Dalam meningkatkan keberhasilan belajar siswa, guru sebaiknya benar-

benar meningkatkan kualitas dan kemampuannya dalam mengajar. Selain 

kedisiplinan, guru benar-benar mempunyai kompetensi dibidangnya 

sebagai tenaga pendidik dan dapat mengembangkan daya pikir anak dalam 

belajar di kelas maupun di luar kelas.      

3. Bagi orang tua 

Diharapkan dapat memberikan perhatian dan bimbingan kepada siswa 

dalam belajar agar dapat memperoleh prestasi yang lebih baik, karena 

orang tua ikut berperan besar dalam keberhasilan belajar siswa. Selain 

bimbingan juga diharapkan dalam membina akhlak siswa. 

4. Bagi siswa  

Sebagai seorang pelajar, siswa diharapkan mempunyai motivasi dalam 

belajar, dan siswa diharapkan dapat meningkatkan kemampuannya baik 
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berpikir, bakat dan kreativitasnya, karena belajar merupakan proses 

pengembangannya berpikir siswa dalam menerima konsep atau 

pengalaman yang baru. Dengan usaha maksimal yang dilakukan, maka 

akan meningkatkan hasil belajar siswa.    

C. Kata Penutup 

Dengan asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, segala 

puji syukur kepada Allah swt yaitu Tuhan pencipta alam semesta. Dan kami 

mohon rahmat serta salam untuk baginda Rasul yang paling mulia sebagai 

pemimpin umat manusia. 

Selanjutnya sebagai hamba yang penuh dengan keterbatasan, tentunya 

dalam penelitian ini banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, oleh 

karena itu kritik dan saran konstuktif yang penulis harapkan demi 

sempurnanya skripsi ini. 

 


