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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisa pada bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Analisa deskriptif menunjukkan bahwa pembelajaran Budaya Alam 

Minangkabau di MTs Se-Kecamatan Matur Kabupaten Agam dalam 

kategori sangat baik, hal ini didasarkan pada rata-rata skor angket yaitu 

86,1. Pengelompokan skor jawaban untuk pembelajaran Budaya Alam 

Minangkabau di MTs Se-Kecamatan Matur Kabupaten Agam kelompok 

sangat baik 89,66% responden dan kelompok baik 10,34% responden. Data 

ini memberikan kesimpulan bahwa pembelajaran Budaya Alam 

Minangkabau berada pada kelompok sangat baik.  

2. Analisa deskriptif menunjukkan bahwa akhlak siswa di MTs Se-Kecamatan 

Matur Kabupaten Agam dalam kategori sangat baik, hal ini didasarkan pada 

rata-rata skor angket yaitu 86,1. Pengelompokan skor jawaban untuk akhlak 

siswa di MTs Se-Kecamatan Matur Kabupaten Agam kelompok sangat baik 

89,66% responden dan kelompok baik 10,34% responden. Data ini 

memberikan kesimpulan bahwa pembelajaran Budaya Alam Minangkabau 

berada pada kelompok sangat baik. 

3. Adanya pengaruh pembelajaran Budaya Alam Minangkabau terhadap 

pembentukan akhlak siswa di MTs Se-kecamatan Matur Kabupaten Agam, 

hal ini dibuktikan dari  nilai Sig. (2-tailed) sebesar 0.000( 0.000 < 0.05) dan 
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hasil regresi linear Y = 64,139 + 0,402  X diperoleh B 0, 402 bertanda 

positif ini berarti: setiap kali variabel pembelajaran Budaya Alam 

Minangkabau bertambah maka rata-rata variabel akhlak siswa akan 

bertambah pula. Karena hasil coefficients ( sig. 0,000 < 0,05) ini berarti Ha 

diterima yaitu adanya pengaruhpembelajaran Budaya Alam Minangkabau 

terhadap pembentukan akhlak siswa di MTs Se-Kecamatan Matur 

Kabupaten Agam Sumatera Barat.  Besar hubungan kedua variabel tersebut 

yaitu 56.00% dan sisanya 44.00% dipengaruhi oleh variabel lain. 

B. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat 

diajukan saran-saran sebagai berikut : 

1. Kepada guru mata pelajaran Budaya Alam Minangkabau agar 

meningkatkan upaya pembinaan akhlak siswa melalui pembelajaran 

Budaya Alam Minangkabau di sekolah maupun di rumah, dan 

memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada, sehingga pembinaan yang 

diharapkan dapat terlaksana dengan sedemikian rupa. 

2. Guru-guru kelas lainya, seperti guru pendidikn agama Islam agar lebih 

meningkatkan kerjasamanya dalam membina akhlak siswa melalui 

pembelajarn Budaya Alam Minangkabau  di MTs Se-Kecamatan Matur 

Kabupetan Agam. 

3. Siswa hendaknya lebih dapat menerapkan bagaimana akhlak tenggang rasa 

dan tanggung jawab yang baik menurut ajaran adat Minangkabau sehingga 
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dapat tercermin dari tingkah laku kesehariannya sehingga dapat menjadi 

contoh yang baik bagi teman-temannya dan lingkungan sekitarnya. 

4. Hendaknya ada kerja antara sekolah dengan lembaga lainnya dalam 

mencapai pembinaan akhlak siswa melalui pembelajaran Budaya Alam 

Minangkabau ini, salah satu diantaranya dengan lembaga Kerapatan Adat 

Alam Minangkabau (LKAAM). 

5. Perlunya pengembangan pembinaan Akhlak siswa di tengah-tengah 

masyarakat bekerjasama dengan ninik mamak atau pemangku adat 

Minangkabau agar budaya Minangkabau adat basandi syarak, syarak 

basandi kitabullah, syarak mangato, adat mamakai tidak hilang di bumi 

Ranah Minangkabau. 

 

 

 




