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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis terhadap data yang berhasil peneliti kumpulkan 

tentang pengaruh penggunaan internet terhadap akhlak siswa Madrasah Aliyah se 

Kabupaten Tanah Bumbu, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Tingkat penggunaan internet Madrasah Aliyah se Kabupaten Tanah Bumbu 

adalah termasuk kategori sedang yaitu 76,32%.  

2. Tingkat akhlak siswa di Madrasah Aliyah se Kabupaten Tanah Bumbu 

adalah termasuk kategori rendah yaitu 58,64%.  

3. Terdapat pengaruh negatif yang siginifikan antara penggunaan internet 

terhadap akhlak siswa Madrasah Aliyah se Kabupaten Tanah Bumbu, 

berdasarkan hasil nilai koefisien regresi sebesar -1,368. Artinya, semakin 

siswa sering menggunakan internet, maka akhlak siswa juga semakin buruk, 

seperti malas untuk belajar, sering bertengkar atau berkelahi, sering 

membolos sekolah, perasaan tidak menyenangkan bila tidak bermain 

internet, tidak tahu waktu, dan tidak mau membantu orang tua. Namun 

sebaliknya, semakin sedikit siswa menggunakan internet, maka semakin 

membaik akhlak siswa. 
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B. Saran-saran 

Dari hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah penulis lakukan maka 

penulis meyarankan: 

1. Kepada Kepala Sekolah, hendaknya Pendidikan Agama Islam dijadikan 

prioritas pertamadan utama. Sehingga alumni dari sekolah yang 

bersangkutan mempunyai kelebihan dan keunggulan dari sekolah-sekolah 

yang lain. 

2. Dengan penelitian ini diharapkan siswa mampu menggunakan imternet 

sesuai dengan etika dan aturan dan nilai-nilai agama Islam sehingga tidak 

terjadinya penyalahgunaan yang dapat meyebabkan akhlak menjadi buruk. 

hendaklah dapat menggunakan teknologi informasi internet sebagai bahan 

informasi untuk memperkaya wawasan dan ilmu pengetahuan. Disamping 

itu, diharapkan mereka dapat memfilter arus informasi dengan mengambil 

nilai-nilai potitif dan membuang nilai-nilai serta budaya yang berlawanan 

dengan norma agama dan budaya ketimuran. 

3. Diharapkan kepada guru dan orang tua supaya memberikan nasehat dan 

perhatian khusus supaya siswa terarah dalam menggunakan internet untuk 

tidak membuka situs-situs pronogarafi. Hendaknya dapat memberikan 

contoh yang baik didalam kehidupan sehari-hari, supaya apa yang diajarkan 

dan didapat siswa darisekolah mudah dipahami dan disesuaikan dengan 

kenyataan yang ada didalam lingkungan keluarga sebab keluarga sangat 

berperan dalam memberikan motivasi belajar siswa. 
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4. Dengan penelitian ini diharapkan kepada pihak-pihak yang terkait baik itu 

fakultas, mahasiswa dan siswa dapat memanfaatkan dari hasil penelitian ini 

selain itu agar mampu lebih mendalam dalam mengkaji penelitian yang 

berhubungan dengan penggunaan internet untuk membangun akhlak bangsa 

supaya lebih baik. 


