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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul Pengaruh 

Kompetensi Sosial yang Benar Terhadap Pengetahuan dan 

Pekerjaan Guru PAI Terhadap Pembentukan Akhlak Sosial 

Sesama Manusia Peserta Didik Kelas VIII di SMP Rembang 

Tahun Pelajaran 2020/2021, dapat disimpulkan sebagai 

berikut : 

1. Kompetensi sosial yang benar terhadap pengetahuan dan 

pekerjaan guru PAI kelas VIII di SMP Rembang tahun 

pelajaran 2020/2021 memiliki kategori tinggi. Bisa dilihat 

pada hasil analisa yang menunjukkan nilai rata-rata 

sebanyak 80,2  yang masuk dalam rentang antara 74-81.  

2. Terdapat pengaruh signifikan antara kompetensi sosial 

yang benar terhadap pengetahuan dan pekerjaan guru PAI 

terhadap pembentukan akhlak sosial sesama manusia 

peserta didik kelas VIII di SMP Rembang tahun pelajaran 

2020/2021, dengan persamaan regresi  Ŷ =      + 

      X melalui hasil koesioner (angket), diperoleh nilai 

koefisien regresi X adalah 0,960 artinya jika variabel X 

meningkat sebesar 1 % , maka nilai variabel Y juga 

meningkat sebesar 0,960%. Hal ini menunjukan bahwa 

variabel X berkontribusi positif bagi variabel Y. 

Kompetensi sosial yang benar terhadap pengetahuan dan 

pekerjaan guru PAI juga terdapat hubungan yang 

signifikan dalam akhlak sosial sesama manusia peserta 

didik sebanyak 0,932 masuk pada kategori sangat kuat. 

Kompetensi sosial sikap yang benar terhadap pengetahuan 

dan pekerjaan guru PAI memberikan kontribusi sebesar 

86,8 % terhadap akhlak sosial sesama manusia peserta 

didik kelas VIII di SMP Rembang tahun pelajaran 

2020/2021.  

 

B. Saran-saran 

Adapun saran-saran dalam penelitian ini  akan 

ditujukan untuk pembaca atau peneliti selanjutnya yang akan 

melakukan penelitian, yaitu :  

1. Saran untuk pembaca atau peneliti selanjutnya 
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a. Bagi pembaca juga dapat mengoreksi, melengkapi, dan 

mengembangkan penelitian ini. 

b. Bagi pembaca atau peneliti selanjutnya, hasil penelitian 

ini bisa digunakan sebagai bahan refrensi untuk 

penelitian selanjutnya. 

c.  Peneliti selanjutnya dapat dijadikan  bahan 

pertimbangan atau perbandingan untuk lebih 

memperdalam penelitian selanjutnya dengan 

menggunakan kompetensi yang sama dengan variabel 

yang berbeda ataupun sebaliknya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


