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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pembahasan hasil penelitian di atas, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Deskripsi data variabel X (Kegiatan Jum’at IMTAQ) memiliki rata-rata 79,14 

dari skor idealnya, dengan frekuensi tertinggi skor nilai variabel X kegiatan 

Jum’at IMTAQ (Iman dan Taqwa) menunjukkan bahwa dengan kategori 

sangat tinggi sebanyak 21 responden atau sebesar 47,73%. Dan kategori 

tinggi sebanyak 23 responden atau sebesar 52,27%, serta lainnya 0%. Jadi, 

dapat disimpulkan bahwa diperoleh nilai X dengan frekuensi tertinggi sebesar 

23 dengan presentase 52,27% yang berada di interval 61-80% yang berarti 

termasuk kategori tinggi. Selain itu, sub Variabel X yang sangat  berpengaruh 

atau kuat terhadap peserta didik adalah Tadarrus Al-Qur’an yakni dilihat dari 

Uji t (Sig/hipotesis) sebesar 50,523. Sedangkan yang paling terkecil 

pengaruhnya adalah ceramah agama yakni sebesar 46,836. 

Deskripsi data variabel Y (Akhlak peserta didik) memiliki rata-rata 80,55 dari 

skor idealnya, dengan frekuensi tertinggi skor nilai variabel Y menunjukkan 

bahwa Akhlak peserta didik dengan kategori sangat tinggi sebanyak 23 

responden atau sebesar 52,27%, Akhlak peserta didik dengan kategori tinggi 

sebanyak 20 responden atau sebesar 45,46% kategori sedang sebanyak 1  
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responden atau sebesar 2,27% dan 0% Akhlak peserta didik dengan kategori 

rendah dan sangat rendah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa diperoleh nilai Y 

dengan frekuensi tertinggi sebesar 23 dengan presentase 52,27% yang berada 

di interval 81-100% yang berarti termasuk kategori sangat tinggi. Selain itu, 

sub Variabel Y yang sangat  berpengaruh atau kuat terhadap peserta didik 

adalah Akhlak kepada diri sendiri yakni dilihat dari Uji t (Sig) sebesar 

63,048. Sedangkan yang paling terkecil pengaruhnya adalah Akhlak kepada 

lingkungan Alam yakni sebesar 30,660. 

2. Terdapat hubungan positif yang sedang dengan ditemukannya rhitung > rtabel      

(rhitung= 0,55 > rtabel = 0,304) dan uji t signifikan, karena thitung > ttabel (thitung=  

4,26 > ttabel = 2,02). Maka, hal ini berarti bahwa H0 ditolak dan H1 diterima 

artinya terdapat hubungan positif dan signifikan kegiatan Jum’at IMTAQ 

(Iman dan Taqwa) dengan Akhlak peserta didik di SMKN 3 Kendari. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka 

peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut: 

1. Lembaga pendidikan yang ada, hendaknya selalu memperhatikan aspek 

kedisiplinan, baik bagi para gurunya ataupun kepada para peserta didiknya 

agar dapat membentuk pola sikap /Akhlak yang baik. 

2. Bagi para guru dan staff agar dapat memberikan keteladanan dan contoh 

sikap yang terpuji bagi peserta didik. Selain itu, untuk membangun 

kecerdasan spiritual (IMTAQ) peserta didik harus dilakukan secara bertahab 

dan terencana dengan baik, melalui pola pembinaan. 
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3. Bagi para peserta didik SMKN 3 Kendari khususnya dan peserta didik pada 

umumnya agar selalu meningkatkan pengendalian sikap dalam mengikuti 

Kegiatan Jum’at IMTAQ agar pelaksanaan pendidikan dapat berjalan dengan 

baik.



 

 

 

 


