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BAB V 

P E N U T U P 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil observasi, wancara dan 

pemaparan angket yang telah penulis paparkan pada bab IV (penyajian data dan 

analisa data), maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut: 

1. Bahwa pengetahuan siswa SMP Negeri Candi Laras Utara tentang 

akhlak dan ibadah tergolong dalam kategori “baik”, dikarenakan 

mayoritas siswa memiliki pengetahuan yang cukup tentang akhlaq 

dan ibadah. 

2. Bahwa akhlak dan ibadah SMP Negeri Candi Laras Utara 

dikategorikan baik, adalah sebagai berikut: 

a. Pada umumnya para siswa SMP Negeri Candi Laras Utara telah 

memahami konsep-konsep keagamaann tengtang akhlak dan 

ibadah. 

b. Para siswa SMP Negeri Candi Laras Utara telah memiliki 

kesadaran yang tinggi dalam melaksanakan ajaran agama 

tentang akhlak dan ibadah. 

c. Meskipun ada beberapa siswa yang masih tidak melaksanakan 

sholat dan tidak membaca Al-Qur’an dikarenakan kurangnya 

motivasi diri dan juga kurangnya perhatian dari kedua orang tua 

yang memiliki kesibukkan. Namun, hal tersebut hanya terjadi 

pada sebagian kecil siswa yang menjadi responden dalam 

penelitian ini. 

Orang tua dan guru mendukung dan mengawasi sepenuhnya terhadap 

perilaku keberagamaan siswa SMP Negeri Candi Laras Utara. 



161 
 

B. Saran-saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan, maka penulis 

memberikan saran-saran sebagai berikut: 

a. Diharapkan kepada siswa SMP Negeri Candi Laras Utara, agar 

selalu berusaha untuk bersikap agamis, baik di lingkungan sekolah 

maupun di lingkungan luar sekola 

b. Kepada orang tua agar selalu memberikan dorongan serta nasehat 

tentang pemahaman keagamaan dan membiasakan anak sedini 

mungkin untuk mengamalkan ajaran agama tersebut. 

c. Kepada para guru, staf-staf yang ada di SMP Negeri Candi Laras 

Utara hendaknya memberikan tauladan yang sesuai dengan ajaran 

Islam dan juga selalu memberi pemahaman dan dorongan kepada 

siswa, khususnya yang bergama Islam agar selalu bersikap agamis, 

di sekolah maupun di luar sekolah 

Demikianlah akhir kajian dari tesis ini, penulis menyadari bahwa tesis ini 

jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran sangat penulis harapkan demi 

baiknya tesis ini. 
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