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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan 

mengenai lingkungan keluarga dan sosial terhadap sikap 

tawadhu yang telah dilakukan di MTs NU Matholi’ul Huda 

Kaliwungu Kudus, adapun simpulan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  

1. Lingkungan keluarga berpengaruh signifikan terhadap 

sikap tawadhu siswa kepada guru di MTs NU 

Matholi’ul Huda Kaliwungu Kudus Tahun 2018/2019.  

2. Lingkungan sosial berpengaruh signifikan terhadap 

sikap tawadhu siswa kepada guru di MTs NU 

Matholi’ul Huda Kaliwungu Kudus Tahun 2018/2019. 

3. Lingkungan keluarga dan sosial berpengaruh 

signifikan terhadap sikap tawadhu siswa kepada guru 

di MTs NU Matholi’ul Huda Kaliwungu Kudus tahun 

2018/2019.  

 

B. Saran-saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, 

maka peneliti memberikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi Siswa 

Hasil dari penelitian ini siswa diharapkan dapat 

menumbuhkan sikap yang baik, sopan santun dan 

menghormati guru yang ada di sekolah utamanya 

membentuk sikap tawadhu pada dirinya sendiri dan 

mengamalkannya di lingkungan sekolah agar akhlak 

tersebut dapat membuat dirinya lebih baik lagi 

dikemudian hari. 

2. Bagi Guru 

Diharapkan dengan adanya hasil penelitian ini guru 

dapat lebih tegas lagi dalam menindak anak didik yang 

tidak sesuai dengan aturan dan tata tertib sekolah 

utamanya sikap anak didik yang melenceng dalam 

tutur kata atau bertindak yang kurang baik, hal ini agar 

membuat anak lebih baik dalam melakukan sesuatu.  
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3. Bagi Sekolah 

Adanya hasil penelitian yang sudah ada diharapkan 

sekolah bisa membantu menyediakan tempat, sarana 

prasarana yang dapat mendukung anak didik dalam 

bersosialisasi dan berinteraksi di sekolah sehingga 

dengan adanya hal-hal tersebut anak didik akan merasa 

nyaman, mudah menerima masukan, saran dan lebih 

termotivasi lagi menjadi anak didik yang lebih baik 

lagi dari sebelumnya. 

4. Bagi Orang tua 

Saran bagi orang tua dengan adanya hasil penelitian 

ini, orang tua diharapkan dapat membentuk keadaan 

lingkungan keluarga yang lebih baik, selalu 

mengawasi, mendidik dan mendorong anak saat berada 

di rumah, agar menjadi anak yang berakhlak budi yang 

baik dan berguna bagi semua orang.  

5. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya apabila melaksanakan 

penelitian sejenis ini, diharapkan agar bisa melakukan 

pengembangan lanjutan terkait penelitian yang telah 

dilakukan dan menemukan hal baru yang belum 

ditemukan dalam penelitian ini sehingga dapat 

memperbaiki pendidikan dengan akhlak budi pekerti 

yang sesuai. 

 


