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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data, maka dapat disimpulkan bahwa ada 

pengaruh yang signifikan pemahaman materi Akidah Akhlak tentang Tasawuf 

dalam Islam terhadap Motivasi Spritual siswa di Madrasah Aliyah 

Muhammadiyah Pekanbaru. Berdasarkan perhitungan diperoleh angka  

korelasi sebesar 0,436 lebih besar dari rtabel pada taraf signifikan 5% (0,325) 

maupun pada taraf signifikan 1% (0,418). Dengan cara lain dapat ditulis 

dengan 0,325<0,436>0,418.  

Hasil perhitungan koefisien determinasi diperoleh nilai R Square adalah 

sebesar 0,190. Hal ini menunjukkan bahwa sumbangan pengaruh pemahaman 

materi Akidah Akhlak tentang tasawuf dalam Islam terhadp motivasi spritual  

siswa sebesar 19,0%, sedangkan sisanya sebesar 81% dipengaruhi oleh 

variabel lain.  Ini berarti bahwa semakin baik pemahaman  materi Akidah 

Akhlak tentang tasawuf dalam Islam, maka semakin baik pula, Motivasi 

Spritual siswa di Madrasah Aliyah MuhammadiyahPekanbaru Tahun Ajaran 

2017/2018, sebaliknya semakin tidak baik pemahaman materi Akidah Akhlak 

tentang tasawuf dalam Islam siswa, maka semakin tidak baik pula Motivasi 

Spritual siswadi Madrasah Aliyah Muhammadiyah Pekanbaru Tahun Ajaran 

2017/2018. 

 

 



88 
 

 
 

B. Saran 

Pada akhir tulisan ini, penulis ingin memberikan saran atau masukan 

kepada pihak Madrasah Aliyah Muhammadiyah Pekanbaru. 

1. Bagi siswa-siswi Madrasah Aliyah Muhammadiyah Pekanbaru, untuk 

lebih giat lagi dalam belajar dan lebih meningkatkan pemahaman  materi 

Akidah Akhlak tentang Tasawuf dalam Islam dengan motivasi spritual. 

2. Bagi guru-guru Madrasah Aliyah Muhammadiyah Pekanbaru khususnya 

guru Akidah Akhlak diharapkan untuk lebih dapat menggunakan 

bermacam-macam strategi belajar mengajar untuk memperkuat 

pemahaman  siswa pada materi Akidah Akhlak. Dengan harapan siswa 

dapat  memahami pelajaran Akidah Akhlah  dalam belajar sehingga dapat 

menimbulkan pemahaman yang baik pada setiap akhir pelajaran. 

3. Kepada kepala sekolah perlu adanya bimbingan kepada guru khususnya 

guru Akidah Akhlak agar lebih memperhatikan metode dan strategi 

mengajar yang tepat yang akan diterapkan dalam proses belajar mengajar 

sehingga mampu melibatkan siswa-siswi secara aktif dan meningkatkan 

pemahaman dalam proses belajar siswa untuk pemahaman konsep dalam 

proses belajar. 

4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mencari dan membaca 

referensi lain lebih banyak lagi sehingga hasil penelitian selanjutnya akan 

semakin baik serta dapat memperoleh ilmu pengetahuan yang baru. 


