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BAB V 

PENUTUP 

 
A. Kesimpulan 

Hasil anailsis penelitian “Pengaruh Pembelajaran 

Akidah Akhlak Materi Akhlak Berpakaian Terhadap Etika 

Berbusana Muslim Siswa Kelas XI MA Qodiriyah 

Harjowinangun Dempet-Demak Tahun 2019/2020” yang telah 

dilakukan dan tertuang dalam Bab III dan Bab IV, maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pembelajaran Akidah Akhlak Materi Akhlak Berpakain 

Kelas XI di MA Qodiriyah Harjowinangun Dempet-

Demak dikategorikan baik. Hal ini berdasarkan pada nilai 

rata-rata angket sebesar 32,20 yang masuk dalam interval 

(32-35) kategori baik. Artinya hasil pembelajaran akidah 

akhlak materi akhlak berpakaian rata-rata memiliki hasil 

pelaksanaan pembelajaran yang baik. 

2. Etika berbusana mulim siswa-siswi kelas XI MA 

Qodiriyah Harjowinangun Dempet Demak dikategorikan 

baik. Hal ini berdasarkan pada nilai rata-rata angket 

sebesar 33,10 yang masuk dalam interval (31-34,5) 

berkategori baik. 

3. Dari hasil uji hipotesis pembelajaran materi akhlak 

berpakaian di Madrasah Aliyah Qodiriyah Harjowinangun 

Dempet Demak didapatkan hasil yang diperoleh nilai F 

hitung sebesar 22,230 dibandingkan dengan nilai F tabel 

signifikan 5%  dengan dk 1 : 54 diperoleh nilai sebesar 

4,30 sehingga           lebih besar dari           (22,230 > 

4,30) sehingga hipotesis yang menyatakan “ada pengaruh 

yang positif dan signifikan antara hasil pembelajaran 

akidah akhlak materi akhlak berpakaian  terhadap etika 

berbusana muslim siswa kelas XI MA Qodiriyah 

Harjowinangun, Dempet-demak” diterima. Dari hasil 

perhitungan diperoleh besarnya determinasi koefisien (R) 

sebesar 29,16%. Hal ini bearti besarnya pengaruh variabel 

X (pembelajaran akidah akhlak etika berbusana muslim) 

terhadap variabel Y (etika berbusana muslim siswa) 

adalah sebesar 29,16 %. Sedangkan sisanya 100% - 
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29,16% = 70,84% lagi merupakan variabel lain di luar 

variabel hasil pembelajaran materi akhlak berpakaian. 

 

B. Saran 

Saran yang dapat dikemukakan berdasarkan hasil 

pembelajaran materi akhlak berpakaian : 

1. Bagi Pendidik 

a. Diharapkan dalam proses belajar mengajar sebaiknya 

guru terus berupaya semaksimal mungkin dalam dalam 

meningkatkan efektivitas pengajarannya 

b. Diharapkan guru terus memberi motivasi, bimbingan 

dan arahan secara bertahap kepada siswa agar mampu 

memahami, menghayati serta mengamalkan pelajaran 

akidah akhlak (makhlak berpakaian  yang baik dan 

benar), karena dengan adanya itu akan membantu dalam 

usaha pencapaian tujuan pembelajaran yang ditandai 

dengan dengan adanya perubahan terhadap cara 

berbusana siswa. 

c. Diharapkan kepada guru untuk terus menjadi suri 

tauladan bagi para peserta didiknya, karena lambat laun 

pasti peserta didik akan meniru perilaku suri tauladan 

dari gurunya. 

2. Bagi Orang tua 

a. Kepada orang tua agar dapat memberikan kontrol dan 

teladan yang baik terhadap etika berbusana muslim dan 

muslimah putra-putrinya di rumah. 

b. Diharapkan selalu memotivasi putra putrinya untuk terus 

mewujudkan akhlakul karimah agar nantinya dapat 

menjadikan putra dan putri yang solih dan solihah. 

c. Diharapkan kepada kedua orang tua untuk selalu 

mendidik, membimbing serta mengarahkan putra 

putrinya, etika pergaulan yang baik dalam kehidupan 

sehari-hari berahklakul karimah. 

3. Bagi Peserta didik 

a. Bagi para siswa agar senantiasa memperhatikan apa 

yang telah di ajarkan dan di contohkan oleh guru 

mengenai etika dalam berbusana muslim. 

b. Dalam kehidupan sehari-hari, bagi para siswa 

diharapkan senantiasa mengimplementasikan dari 
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pembelajaran yang didapat oleh guru mengenai materi 

akhlak berpakaian. 

c. Diharapkan untuk bisa menjadi contoh suri tauladan 

kepada adik-adik kelasnya, dan golongan generasi untuk 

masa yang akan datang. 

 

C. Penutup 

Alhamduliilah, wasyukurillah ala nikmatillah atas 

kehendak Allah SWT dengan segala nikmat-Nya, hidayah-Nya 

serta rahmat-Nya, alhamdulillah atas izin Allah skripsi (karya 

ilmiah ini) saya ini bisa terselesaikan dengan baik sesuai 

dengan apa yang peneliti harapkan. Shalawat salam peneliti 

haturkan kepada rasulullah SAW kita kita nanti-nanti 

syafatnya di yaumil qiyamah nanti, dengan memperbanyak 

membaca shalawat alhamdulillah skripsi ini dapat 

terselesaikan di waktu yang peneliti harapkan. 

Dalam karya tulis ilmiah ini, respon dan saran dari pihak 

manapun masih peneliti harapkan, karena dalam penelitian ini 

tentunya masih ada kekurangan dan kelengkapan meskipun 

peneliti telah melakukannya semaksimal mungkin, maka dari 

itu, kritik dan sarandari kalangan manapun sangat diharapkan 

oleh peneliti, karena kita manusia untuk saling melengkapi. 

Oleh sebab itu untuk saling melangkapi inilah merupakan 

tanda bagi kita, bahwa kita manusia memliki keterbatasan, 

baik keterbatasan dalam tenaga, waktu dan pola pikir masing 

masing. 


