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BAB V 

PENUTUP 
 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul “Pengaruh 

Kesadaran Melakukan Shalat Maktubah Terhadap Akhlakul 

Mahmudah Siswa Kelas V di MI NU Miftahut Tholibin Mejobo 

Kudus” yang telah selesai di teliti mendapatkan kesimpulan berikut:  

1. Terdapat pengaruh yang signifikan antara kesadaran melakukan 

shalat maktubah dengan akhlakul mahmudah siswa kelas V di MI 

NU Miftahut Tholibin Mejobo Kudus. Hal ini dapat dilihat dari 

nilai t hitung yang diperoleh lebih besar dari t tabel yakni sebesar 

20,491 > 1,697. Maka dapat dinyatakan bahwa hipotesis yang 

menyatakan ada pengaruh yang signifikan antara kesadaran 

melakukan shalat maktubah terhadap akhlakul mahmudah siswa 

diterima. Artinya, kesadaran melakukan shalat maktubah 

berpengaruh secara signifikan terhadap akhlakul mahmudah 

siswa kelas V di MI NU Miftahut Tholibin Mejobo Kudus Tahun 

Ajaran 2019/2020.  

2. Nilai koefisien determinasi (R
2
) yang diperoleh sebesar 0,933, 

yang mempunyai arti bahwa 93,3% variasi besarnya akhlakul 

mahmudah bisa dijelaskan oleh variasi kesadaran melakukan 

shalat maktubah. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kesadaran 

melakukan shalat maktubah sangat signifikan berpengaruh 

terhadap akhlakul mahmudah siswa. Artinya, kesadaran 

melakukan shalat maktubah telah memberikan konstribusi 

sebesar 93,3% terhadap akhlakul mahmudah siswa dan sisanya 

6,7% dijelaskan oleh variabel lain yang belum diteliti oleh 

peneliti. 

 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah 

diuraikan, maka saran yang dapat di sampaikan oleh peneliti yaitu 

sebagai berikut: 

1. Lembaga pendidikan lebih dapat meningkatkan kesadaran siswa 

dalam melakukan shalat maktubah karena dalam menciptakan 

siswa yang dapat memiliki akhlak terpuji perlu adanya usaha 

untuk membiasakan diri anak menjalankan perintah agama 

dengan baik terlebih dahulu.  

2. Diharapkan Guru dapat mengedepankan perkembangan akhlakul 

mahmudah siswa, mengingat keberadaan akhlak dalam diri anak 

sangatlah penting guna menciptakan bibit-bibit unggul yang tidak 
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hanya cerdas dalam hal pengetahuan saja tetapi akhlak yang baik 

harus ditanamkan sejak dini untuk bekal anak menghadapi masa 

yang akan datang.  

3. Untuk para pembaca semoga dengan adanya penelitian ini akan 

menjadi tambahan ilmu dan mendorong pembaca untuk 

mendapatkan hal-hal baru yang mana akan dapat menjunjung 

tinggi kualitas Pendidikan di Indonesia.  

 

C. Penutup 

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala 

rahmat, taufiq, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan proses panjang penelitian serta penyusunan skripsi 

yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Melakukan Shalat Maktubah 

Terhadap Akhakul Mahmudah Siswa Kelas V di MI NU Miftahut 

Tholibin Mejobo Kudus” untuk memenuhi tugas akhir jenjang Strata 

1 Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah 

IAIN Kudus dengan baik. Penulis sadar akan kekurangan dari hasil 

penelitian ini. kekurangan itu disebabkan atas keterbatasan 

kemampuan dan pengetahuan penulis. Sehingga penulis membuka 

lebar untuk kritik dan sarannya dari para pembaca.  

Sebagai penutup penulis memohon maaf yang sebesar-

besarnya atas segala kekurangan atau kesalahan. Semoga hasil skripsi 

ini bermanfaat bagi semua orang.  

Aamiin Yaa Robbal ‘Aalamiin   
 


