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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah diadakan penelitian mengenai “pengaruh lingkungan 

madrasah yang bersih terhadap sikap belajar aqidah akhlak pada peserta 

didik kelas VI MI Matholi’ul Huda 02 Damarwulan Keling Jepara”, maka 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Persepsi siswa terhadap kebersihan lingkungan madrasah sangat 

mempengaruhi konsentrasi peserta didik. Dari hasil angket 

menunjukkan bahwa persepsi siswa tentang lingkungan madrasah 

yang bersih termasuk dalam kategori cukup. Hal ini ditunjukkan 

dengan rata-rata 3, karena berada pada interval 32-0 dan termasuk 

dalam kategori cukup. 

2. Adapun sikap belajar siswa mata pelajaran Aqidah Akhlak juga dalam 

kategori cukup, karena mempunyai rata-rata sebesar 39 dan berada 

pada interval 33-41 dan termasuk dalam kategori cukup. 

3. Dari hasil penelitian kuantitatif yang telah peneliti laksanakan 

menunjukkan adanya pengaruh yang cukup signifikan antara 

kebersihan lingkungan dan sikap belajar Aqidah Akhlak siswa kelas 

VI MI Matholi’ul Huda 02 Damarwulan. Hal ini terbukti melalui 

perhitungan stastistik yang penulis laksanakan dengan menggunakan 

rumus product moment dengan hasil sebagai berikut: 
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rxy = 0,867 

rt pada taraf signifikan 5 = 0,468 

rt pada taraf signifikan 1 = 0,0 

ini berarti rxy (0,867)  rt pada taraf signifikan 5% (0,468) maupun 

taraf signifikan 1% (0,590). Hal ini berarti menunjukkan bahwa 

lingkungn madrasah yang bersih terhadap sikap belajar mata pelajaran 

Aqidah Akhlak siswa kelas VI MI Matholi’ul Huda 02 Damarwulan 

Keling Jepara. 

B.  Saran-saran 

Mengingat dari hasil penelitian yang menunjukkan adanya 

pengaruh antara lingkungan yang bersih dengan sikap belajar Aqidah 

Akhlak pada siswa, maka: 

1. Hendaknya lingkungan madrasah selalu dijaga kebersihannya demi 

tercapainya proses pembelajaran yang bermutu. Karena kebersihan 

lingkungan madrasah memberikan pengaruh baik bagi sikap belajar 

siswa. 

2. Bagi lembaga pendidikan, tidak hanya bisa mencetak lulusan yang 

berkualitas saja, tetapi perlu diimbangi dengan kualitas akhlakul 

karimah. Jadi akan tercipta keterpaduan antara kecerdasan intelektual 

dengan akhlakul karimah. 

C. Kata Penutup 

Puji syukur Alhamdulillah sehingga selesai penulisan skripsi 

dengan judul “Pengaruh Lingkungan Madrasah yang Bersih terhadap 
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Sikap Belajar Akidah Akhlak Peserta Didik Kelas VI MI Matholi’ul Huda 

02 Damarwulan Keling Jepara Tahun Pelajaran 2016/2017”. Semoga dapat 

bermanfaat bagi pembaca yang budiman. Namun demikian penulis 

menyadari atas kekurangannya sehingga penulis mengharapkan kritik dan 

saran yang membangun. 



 

 
 

 




