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BAB V 
PENUTUP 

 
Dalam bab ini akan penulis kemukakan secara berturut-turut 

tentang kesimpulan, saran, dan penutup. 
A. Simpulan 

Dari pembahasan teori dan hasil penelitian yang telah 
diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat 
menyimpulkan sebagai berikut: 
1. Tingkat kompetensi kepribadian guru akidah akhlak di 

MA NU Miftahul Falah Cendono Dawe Kudus 
tergolong dalam kategori cukup.  

2. Tingkat akhlak peserta didik kelas X MIPA di MA NU 
Miftahul Falah Cendono Dawe Kudus tergolong dalam 
kategori cukup. 

3. Hasil dari penelitian yang penulis teliti terdapat 
pengaruh yang signifikan antara kompetensi 
kepribadian guru akidah akhlak (X) terhadap akhlak 
peserta didik (Y) kelas X MIPA di MA NU Miftahul 
Falah Cendono Dawe Kudus Tahun Pelajaran 
2018/2019. 
 

B. Saran 
Sebagai langkah akhir dari penulisan skripsi ini, penulis 

akan menyampaikan saran-saran yang sekiranya perlu 
dijadikan pertimbangan agar menjadi lebih baik. 

Adapun saran-saran untuk perbaikan peneliti ditujukan 
kepada: 
1. Madrasah Aliyah NU Miftahul Falah Cendono Dawe 

Kudus 
Hendaknya Madrasah Aliyah NU Miftahul Falah 

Cendono Dawe Kudus memberikan kedisiplinan kepada 
peserta didik dengan memberikan tata tertib secara terus 
menerus baik tata tertib di sekolah maupun tata tertib 
dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas. 

2. Guru 
Sebagai guru, hendaknya melatih kedisiplinan kepada 

peserta didik termasuk disiplin dalam menaati tata tertib 
di sekolah, disiplin dalam belajar, disiplin dalam 
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mengikuti kegiatan pembelajaran, dan disiplin dalam 
mengerjakan tugas belajar baik di sekolah maupun di 
rumah.  

3. Peserta didik 
Peserta didik hendaknya rajin dan disiplin dalam 

menaati tata tertib di sekolah, disiplin dalam belajar, 
disiplin dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, serta 
disiplin dalam mengerjakan tugas belajar baik di sekolah 
maupun di rumah. 

  
C. Penutup 

Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT 
sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Menyadari 
sepenuhnya bahwa skripsi ini masih banyak sekali 
kekurangannya meskipun penulis sudah berusaha 
semaksimal mungkin demi sempurnanya skripsi ini. 

Semoga Madrasah Aliyah NU Miftahul Falah Cendono 
Dawe Kudus tambah maju dan berhasil dalam mendidik 
peserta didiknya sehingga kelak berguna bagi nusa, bangsa, 
dan agama. Dan semoga IAIN Kudus tetap jaya selalu. 
Aamiin.  

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat 
bermanfaat bagi diri penulis khususnya, dan bagi para 
pembaca pada umumnya. Dan dengan hati yang terbuka 
kepada semua pihak, penulis senantiasa mengharap kritik 
dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. 




