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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Hasil dari penelitian yang dilakukan peneliti di Dusun Waru Desa 

Pelem Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan dapat di simpulkan 

bahwa: 

1. Pelaksanaan pendidikan agama islam orang tua di Dusun Waru Desa 

Pelem Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan banyak orang tua yang 

belum melaksanakan Pendidikan Agama Islam kepada anak, hal itu di 

ketahui dari jawaban angket yang telah di bagikan kepada anak-anak, 

dan hasilnya ada 15 anak yang mendapat Pendidikan Agama Islam oleh 

orang tuanya  yang rata-rata jumlah skor jawaban adalah 45 sampai 60, 

dan ada 38 anak yang kurang mendapatkan Pendidikan Agama Islam 

dari orang tuanya yang rata-rata jumpah skor jawaban adalah 31 sampai 

44. 

2. Terdapat pengaruh yang siginifikan dari pelaksanaan   Pendidikan 

Agama Islam orang tua terhadap akhlak anak di Dusun Waru Desa 

Pelem Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan, hal itu di ketahui 

melalui pengujian parsial atau uji t dilakukan dengan menggunakan 

aplikasi SPSS dengan level signifikasi 0,05 (α=5%) kemudian diketahui 

bahwa nilai Pendidikan Agama Islam (X) atau α = 0,000 < 0,05; nilai t-

hitung = 11,685 > lebih besar dari nilai t-tabel df (n-k) = (53-3=50) = 

1,675 selanjutnya untuk dapat mengetahui hubungan tersebut dapat 
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digambarkan pada daerah penolakan H0 atau Ha maka H0 ditolak Ha 

diterima, berarti secara parsial variabel Pendidikan Agama Islam (X) 

berpengaruh signifikan terhadap Akhlak Anak (Y). 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, 

maka peneliti mempunyai beberapa saran yang diharapkan dapat 

bermanfaat bagi pihak lain yang terkait diantaranya: 

1. Bagi para orang tua Dalam mendidik anak didik diusahakan tidak 

hanya mendidik dengan mengajari ilmu dengan teori-teori saja tetapi 

mendidik akhlak dengan keteladanan karena mendidik akhlak sangat 

penting mendidik anak. Karena tingkat kemuliaan seseorang akan 

terlihat pada akhlaknya dan sebagai calon generasi penerus bangsa 

harus memiliki akhlaqul karimah yang bisa menjunjung tinggi agama, 

bangsa, dan negara.  

2. Bagi para anak kalian adalah generasi penerus bangsa jadilah anak 

yang baik dan berakhlak mulia, berbakti kepada orang tua. 

3. Bagi peneliti selanjutnya Diharapkan untuk peneliti selanjutnya yang 

akan melakukan penelitian terkait dengan penelitian ini, diusahakan 

agar lebih teliti dan lebih baik lagi dalam mengolah data penelitian. 

Sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik dan memuaskan serta 

bermanfaat untuk para pembaca dan peneliti generasi berikutnya. 

 

 


