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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang diuraikan pada bab 

sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penguasaan materi adab 

bergaul pada mata pelajaran Akidah Akhlak siswa Madrasah Tsanawiyah 

Bahrul Ulum Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi tergolong 

“sangat baik” dengan rata-rata 81,02 dan etika pergaulan siswa tergolong 

“baik” dengan persentase 70,45%. 

Ada pengaruh yang signifikan antara penguasaan materi adab bergaul 

pada mata pelajaran Akidah Akhlak terhadap etika pergaulan siswa Madrasah 

Tsanawiyah Bahrul Ulum Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. 

Berdasarkan perhitungan diperoleh angka koefisien korelasi sebesar 0,440 

lebih besar rtabel pada taraf signifikan 5% (0,304) maupun pada taraf 

signifikan 1% (0,393). Dengan cara lain ditulis dengan 0,304 < 0,440 < 0,393. 

Ini berarti semakin baik  penguasaan materi adab bergaul pada mata pelajaran 

Akidah Akhlak maka semakin baik pula etika pergaulan siswa Madrasah 

Tsanawiyah Bahrul Ulum Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi 

sebaliknya semakin kurang baik penguasaan materi adab bergaul pada mata 

pelajaran Akidah Akhlak maka semakin tidak baik pula etika pergaulan siswa 

Madrasah Tsanawiyah Bahrul Ulum Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan 

Singingi. 
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B. Rekomendasi  

Dari kesimpulan yang telah diperoleh, maka penulis dapat memberikan 

rekomendasi, adapun rekomendasi dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1. Kepada guru, hendaknya selalu memberikan dorongan dan motivasi 

kepada siswa agar meningkatkan penguasaan materi adab bergaul pada 

mata pelajaran Akidah Akhlak serta dalam pengajaran hendaknya guru 

lebih menekankan agar siswa tidak hanya menguasai materi saja tetapi 

juga harus mampu mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Kepada siswa hendaknya lebih menguasai materi tentang adab bergaul 

pada mata pelajaran Akidah Akhlak dan siswa hendaknya lebih menyadari 

bahwa etika pergaulan itu sangat penting dalam bergaul atau bersosialisasi 

di lingkungan sekolah, lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. 

Demikian yang dapat penulis sarankan penulis menyadari bahwa 

skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan untuk itu penulis mengharapkan 

kritikan dan saran yang membangun guna sempurnanya penulisan ini. 

 

 


