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ABSTRAK 
 

Tujuan pendidikan Islam yang sejalan dengan misi Islam yaitu 
mempertinggi nilai-nilai akhlak hingga mencapai akhlaqul karimah. Adapun 
tujuan utama dari pendidikan Islam adalah pembentukan akhlak yang sanggup 
menghasilkan orang-orang yang bermoral, jiwa yang bersih, kemauan yang keras, 
cita-cita yang benar dan akhlak yang tinggi. Pengembangan anak adalah 
perubahan-perubahan yang dialami anak menuju kedewasaan yang berlangsung 
secara sistematis, progesif dan kesinambungan, baik menyangkut fisik (jasmani) 
maupun psikis (rohani). Melihat pengertian perkembangan anak di atas maka 
pendidikan akhlak kepada siswa sangat penting sekali untuk membina siswa agar 
siswa selalu berakhlak baik dan selalu sehat jasmaninya.  

Peran pendidikan akhlak terhadap perilaku siswa sangat erat hubungannya 
dengan peran seorang guru terhadap anak didiknya, maka guru diartikan pendidik 
yang memproses pembentukan akhlak anak siswa dan mencerdaskan siswa dalam 
pembelajaran di sekolah. Adapun permasalahan yang dapat diangkat dalam 
penelitian ini adalah : Adakah hubungan pendidikan akhlak dengan perilaku 
keagamaan siswa SMK Tunggal Cipta Manisrenggo Klaten tahun pelajaran 
2011/2012 ? 

Sejak awal berdirinya SMK Tunggal Cipta Manisrenggo Klaten, para 
pendiri memang termotivasi untuk memperbaiki serta meningkatkan akhlak para 
penerus bangsa disamping mewujudkan hasil tamatan yang siap kerja pada dunia 
kerja tingkat Nasional/Internasional.  Maka dalam skripsi ini penulis tertarik untuk 
mengadakan penelitian tentang hubungan pendidikan akhlak dengan perilaku 
keagamaan siswa SMK Tunggal Cipta Manisrenggo. Penelitian ini  dilakukan 
dengan tujuan yaitu untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara pendidikan 
akhlak dengan perilaku keagamaan siswa kelas X SMK Tunggal Cipta 
Manisrenggo Klaten tahun pelajaran 2011/2012. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang bersifat empiris atau lapangan, 
dan yang dijadikan subjek penelitian adalah siswa kelas X SMK Tunggal Cipta 
yang berjumlah 299 siswa kemudian diambil 25 % menjadi 75 siswa. Metode 
yang digunakan untuk memperoleh data adalah metode quesioner atau angket, 
observasi, dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian disusun dan dianalisa 
dengan menggunakan kuantitatif korelasional.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Ha diterima dan Ho ditolak. Secara 
statistik terdapat hubungan positif antara pendidikan akhlak dengan perilaku 
keagamaan siswa, dangan nilai korelasi produk moment sebesar 0,495. Sedangkan 
tingkat keeratan hubungan pendidikan akhlak dengan perilaku keagamaan siswa 
adalah sedang, hal ini dtunjukkan oleh nilai korelasi sebesar 0,495 terletak antara 
0,40-0,70. 

Rekomendasi : Pendidikan akhlak berwujud kepribadian guru memberikan 
sumbangan positif terhadap perilaku keagamaan siswa, maka pembiasaan 
keteladanan pendidik sangat dibutuhkan.  

 
Kata kunci : Pendidikan Akhlak dan Perilaku Keagamaan siswa di 

sekolah.  
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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan Agama Islam sangat erat  kaitannya dengan pendidikan 

pada umumnya. Tujuan pendidikan Islam yang sejalan dengan misi Islam 

yaitu mempertinggi nilai-nilai akhlak hingga mencapai akhlaqul karimah. 

Adapun tujuan utama dari pendidikan Islam adalah pembentukan akhlak yang 

sanggup menghasilkan orang-orang yang bermoral, jiwa yang bersih, 

kemauan yang keras, cita-cita yang benar dan akhlak yang tinggi.  

Islam sebagai gerakan pembaharuan moral dan sosial dengan Nabi 

Muhammad saw sebagai pembawa risalah sejak abad ketujuh, secara tegas 

telah menyatakan bahwa tugas utamanya adalah sebagai penyempurnaan 

akhlaq manusia, seperti yang disebutkan oleh Mushthafa Dieb al-Bugha 

(2002 :142)  :  

?�k???a? È? Éo�a?????j a?�a?d?at??c?�A? Éuc?A?�?a?c??�???uo�?�? ??? ??o�?o??� O????o
Yang artinya : “Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan 
akhlak” (H.R. Imam Bukhori dan Hakim dan Baihaqy dari Abu Hurairah r.a). 

Peran pendidikan akhlak terhadap perilaku siswa sangat erat 

hubungannya dengan peran seorang guru terhadap anak didiknya, karena guru 

adalah orang tua yang kedua selain orang tua yang melahirkan dan orang tua 

di lingkungannya. Kalau dilihat dari peran guru yang begitu penting, maka 

guru diartikan pendidik yang memproses pembentukan akhlak anak siswa dan 

mencerdaskan siswa dalam pembelajaran disekolah. 
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Pendidikan akhlak yang diterapkan dalam Sekolah Menengah 

Kejuruan Tunggal Cipta Manisrenggo Klaten lebih menekankan pada 

perilaku yang mencerminkan keimanan kepada Rasul-rasul Allah dan 

meneladani sifat mulia Rasul-rasul Allah dengan memberikan contoh 

perilaku-perilakunya. Sehingga dengan diajarkan dan dipraktekkannya 

perilaku-perilaku ini di sekolah dapat membuat siswa mengamalkannya di 

dalam maupun di luar sekolah dengan baik dan benar. 

 Fenomena semacam ini, mendorong penulis melakukan penelitian 

untuk melihat lebih dekat, bagaimana hubungan pendidikan akhlak yang 

diterapkan di SMK Tunggal Cipta Manisrenggo ini dengan perilaku siswa 

yang bermacam-macam bentuknya, dan penulis mengambil siswa kelas X 

SMK untuk diambil sampling sebagai penelitian. Walaupun pihak sekolah 

yang mendidik sekolah kejuruan, dalam kejuruan mesin, multimedia dan 

sebagainya, dan bukan sekolah Islami, tetapi diterapkan juga pelajaran 

pendidikan akhlak yang akan menyempurnakan perilaku mereka dalam 

sehari-hari, baik di sekolah, di rumah ataupun di masyarakat. 

B. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang akan dilakukan adalah, untuk 

Mengetahui Hubungan Pendidikan Akhlak dengan Perilaku Keagamaan 

Siswa Kelas X SMK Tunggal Cipta Manisrenggo Klaten.  

C. Kajian Pustaka 

Tinjauan pustaka yang penulis jadikan dasar diantaranya : 
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1. Abdul Qholiq ( UMS, 2011 ) dengan judul “ Hubungan Prestasi Belajar 

Agama Islam dengan Akhlak Siswa Kelas IV SD Muhammadiyah 10 

Tipes Surakarta Tahun Ajaran 2009/2010 “. Menyimpulkan bahwa, 

adanya hubungan positif antara Prestasi Belajar Agama Islam dengan 

Akhlak Siswa Kelas IV SD Muhammadiyah 10 Tipes Surakarta Tahun 

Ajaran 2009/2010 yang berkategori baik dengan terbukti perolehan 

perhitungan yang dikonsultasikan dengan r tabel. Pembuktian tersebut 

dengan Koefisien Korelasi Product Moment sebesar 0.5008>0.442 

(10%) maupun 0.5008>0.344 (5%). Berarti terbukti pula adanya 

hubungan positif antara variabel Pendidikan Agama Islam dengan 

variabel Akhlak Siswa kelas IV SD Muhammadiyah 10 Tipes Surakarta.  

2. Dyah Ayuningtyas ( UMS, 2010 ) dengan judul   “ Hubungan 

Pembelajaran Aqidah Akhlak dengan Akhlak Siswa SMP 

Muhammadiyah 10 Surakarta Tahun Ajaran 2008/2009 “. 

Menyimpulkan bahwa, pembelajaran Aqidah Akhlak tidak mempunyai 

hubungan terhadap akhlak siswa, hal tersebut terbukti dengan hasil 

observasi dan wawancara dan juga angket pembelajaran Aqidah Akhlak 

yang hasilnya setelah melakukan uji hipotesa dengan taraf signifikasi 5% 

yang memiliki taraf kepercayaan 95% adalah 0.0361 lebih kecil dari 

angka pada tabel Koefisien Korelasi Product Moment untuk N=28 yaitu 

0.374. Dengan demikian Hipotesa Alternatif (Ha) ditolak dan Hipotesa 

Nihil (Ho) diterima yang berarti tidak signifikan, jadi pembelajaran 

Aqidah Akhlak tidak mempunyai hubungan dengan Akhlak siswa. 
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3. Sumarsih ( UNU, 2009 ) dengan judul “ Pengaruh Prestasi Belajar 

Aqidah Akhlak Terhadap Perilaku Siswa Kelas III-IV MI Nur Hidayatus 

Shibyan Desa Temulus Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus Tahun 

Ajaran 2007/2008 “. Menyimpulkan bahwa, ada pengaruh positif antara 

prestasi belajar Aqidah Akhlak terhadap perilaku siswa, hal tersebut 

dapat dilihat melalui analisis data Kuantitatif Product Moment yang 

membuktikan hasil r pengolahan data lebih besar dari r tabel, atau ??  > ?? , 0,874 > 0,408 pada taraf signifikan 1% (kepercayaan 99%) dan 0,874 

> 0,316 pada taraf signifikan 5% (kepercayaan 95%). Maka pada N=39 

(Ha) diterima dan (Ho) ditolak.  

Maka maksud dari penelitian ini penulis menjelaskan bahwa hubungan 

Pendidikan Akhlak dengan Perilaku Keagamaan Siswa adalah proses 

mengarahkan atau mendidik siswa mengenai ajaran akhlak yang baik dan 

buruk agar siswa merespon dan mewujudkan ajaran akhlak tersebut dalam 

sikap atau ucapan.  

Untuk hipotesis yang menyatakan adanya hubungan antara variabel X 

dan Y, penulis mengambil hipotesis alternatif  (Ha), hipotesis ini  

menyatakan adanya hubungan antara variabel X (Pendidikan Akhlak) dan 

variabel Y (Perilaku Keagamaan Siswa) kelas X SMK Tunggal Cipta 

Manisrenggo Klaten Tahun Ajaran 2011/2012. 
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D. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian ganda 

yaitu menggabungkan dua metode penelitian, yaitu; metode penelitian 

kuantitatif dan metode penelitian kualitatif.  

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Menurut jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian lapangan 

(field research), yakni suatu penelitian yang bertujuan melakukan studi 

yang mendalam tentang suatu unit sosial sedemikian rupa sehingga 

menghasilkan gambaran yang terorganisir dengan baik dan lengkap 

mengenai unit sosial tersebut (Saifuddin, 1999 : 8).  

Sedangkan pendekatan yang digunakan ialah pendekatan 

deskriptif, yakni suatu metode penelitian yang digunakan untuk 

memperoleh data tentang fakta-fakta yang terdapat di suatu obyek 

tertentu secara menyeluruh dan diteliti sesuai dengan persoalan yang 

akan dipecahkan (Hasan, 2002 : 33) 

2. Metode Penentuan Subjek 

a. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subjek dalam penelitian 

(Suharsimi Arikunto, 1998 : 115). Adapun dalam penelitian ini yang 

akan menjadi populasi adalah semua Siswa Kelas X SMK Tunggal 

Cipta Manisrenggo Klaten. Adapun jumlah Siswa Kelas X SMK 

Tunggal Cipta Manisrenggo sebanyak 299 siswa. 
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b. Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti 

(Suharsimi Arikunto, 1998 : 117), Untuk mengambil sampel sebagai 

pedoman adalah apabila subjeknya kurang dari 100 lebih baik 

diambil semua, tetapi apabila subjeknya besar maka dapat diambil 

10-15% atau 20-25% atau lebih (Suharsimi Arikunto, 1998 : 120). 

Dalam penetapan sampel, penulis mengambil 25 % dari 

keseluruhan siswa kelas X yang berjumlah 299 siswa. Dengan 

demikian sampel yang penulis ambil adalah 299 x 25 % = 74.75 

siswa. Untuk mempermudah dalam penghitungan maka jumlah 

sampel diambil 75 siswa. 

c. Teknik Sampling 

Teknik sampling adalah cara untuk menentukan sampel yang 

jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber 

data sebenarnya, dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran 

populasi agar diperoleh sampel yang representatif atau benar-benar 

mewakili populasi (Hadari Nawawi, 1983 : 152).  

1. Metode Pengumpulan Data 

a. Metode Angket 

  Metode angket atau kuisioner adalah pengumpulan data 

melalui daftar pertanyaan tertulis yang disusun untuk mendapatkan 

informasi atau keterangan dari responden (Sanapiah, 1981 : 4-5). 
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b. Metode Observasi 

Metode observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan 

sistematis terhadap fenomena-fenomena yang akan diselidiki 

(Sutrisno Hadi, 2000 : 136).  

c. Metode Interview atau Wawancara 

Metode wawancara adalah dialog yang dilakukan oleh 

pewawancara untuk mendapatkan informasi dari terwawancara 

(Sutrisno Hadi, 2000 : 192). 

d. Metode Dokumentasi 

 Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk 

mencari data mengenai variabel atau hal-hal yang berupa catatan, 

transkip, buku-buku dan sebagainya (Suharsimi Arikunto, 1998: 

221). 

e.  Metode Analisis Data. 

 Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam 

bentuk yang lebih mudah untuk dibaca dan diinterpretasikan (Masri 

Singarimbun, 1989: 263). Penulis menganalisa data ini dengan 

menggunakan analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Untuk 

analisis data kuantitatif penulis menggunakan rumus korelasi product 

moment yang rumusnya sebagai berikut : 

? ? ? �? � ? s ? ? ? ?s ? ??s ? ?? ?? s ? ? �? ?s ? ?? ?�?? s ? ? ? �?s ? ?? ? 

 

Dimana : ? ? ? �    =  Koefisien Korelasi Product Moment 
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X =  Variabel Pendidikan Akhlak 

Y =  Variabel Perilaku Keagamaan 

N =  Jumlah Responden (Arikunto, 2002 : 150) 

Adapun analisis data kualitatif menggunakan pendekatan 

induktif, dan maksud dari pendekatan induktif adalah memungkinkan 

temuan-temuan penelitian muncul dari pengamatan, kemudian ditarik 

kesimpulan (Lexi J.Moleong, 2007; 298). 

DESKRIPSI HASIL PENELITIAN 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan 

Pendidikan Akhlak dengan Perilaku Keagamaan Siswa Kelas X SMK Tunggal 

Cipta Manisrenggo Klaten tahun ajaran 2011/2012. 

Berdasarkan data-data yang dipaparkan pada bab sebelumnya, yang dilihat 

dan diolah dari penyebaran angket, maka pada penulisan ini penulis akan 

menganalisa data dengan menggunakan analisis kuantitatif dan analisis kualitatif, 

yaitu sebagai berikut : 

A.  Analisis Data Kuantitatif 

1. Analisis Pendahuluan 

Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan pendidikan akhlak 

dengan perilaku keagamaan siswa maka data yang telah diperoleh akan 

dianalisis dengan statistik. Teknik yang digunakan adalah teknik product 

moment yang mendasarkan pada skor aslinya atau angka kasarnya, untuk 

rumusnya sudah penulis terangkan pada bab sebelumnya yang berada di 

bab I (pendahuluan).  



10 
 

2. Analisis Lanjutan  

Data di atas akan dianalisis dengan menggunakan langkah-langkah 

sebagai berikut : 

a. Membuat tabel kerja koefisien korelasi antara X dan Y 

b. Mencari rxy 

c. Mengadakan tes signifikan 

Selanjutnya akan dikemukakan satu persatu langkah- langkah yang 

telah penulis sebutkan di atas: 

a. Membuat tabel kerja koefisien korelasi antar X (variabel Pendidikan 

Akhlak) dan Y (variabel Perilaku Keagamaan). Untuk data ini penulis 

sudah menerangkan pada bab IV.  

b. Mencari rxy 
 

Rumus :    rxy = 
? ?? ?2222 )()(

))((

YNXN

YXN

??? ???? ?

???? ? ?
        

 Diketahui : 

 N        = 75 

 ? X     = 3690 

 ? Y  = 3392 

 ? X2 = 183350 

 ? Y2 = 155298 

 XY  = 167799 

 ? (X)2 = 13616100 

 ? (Y)2 = 11505664 

 Jawab: 

 rxy = 
? ?? ?2222 )()(

))((

YNXN

YXN

??? ???? ?

???? ? ?
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   =  
? ?? ?11505664155298.7513616100183350.75

)3392)(3690(167799.75

??
?

   

     =  
? ?? ?11505664116473501361610013751250

1251648012584925

??
?

 

      =  
? ?? ?141686135150

68445
 

      = 
01914886290

68445
 

     = 
138379416

68445  

      =  0.494618361 

      Jadi rxy = 0.495 

 

c. Mengadakan tes signifikan 

Setelah data dianalisis dengan menggunakan teknik korelasi 

product moment  diperoleh rxy sebesar 0,485. Kemudian angka tersebut 

dibandingkan dengan r tabel product moment dengan N = 75, pada 

taraf signifikan 1% didapat nilai 0,302 dan pada taraf 5 % didapat nilai 

0,232. Apabila hasil rxy dikonsultasikan baik dengan taraf signifikan 

1% maupun 5 % ternyata r hitung lebih besar dari r tabel, atau 0,495 > 

0,302 atau 0,495 > 0,232. 

3. Analisis Uji Hipotesis  

Dengan telah berakhirnya pengolahan data, maka ditemukan 

bahwa rxy sebesar 0,495. Interpretasi hasil nilai menurut Arikunto (1998: 

180) terdapat 5 tingkat keeratan hubungan berdasarkan nilai (rxy) yang 

mana sudah penulis terangkan di bab IV.  
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Berdasarkan interpretasi nilai tersebut di atas, maka hasil analisis 

dari rxy secara kasar atau sederhana yaitu apabila besar rxy antara 0,40-

0,70, maka interpretasi hasil analisis adalah terdapat korelasi yang sedang. 

Dengan demikian interpretasi sederhana yang dapat penulis tarik untuk 

hasil rxy sebesar 0.495 adalah terdapat korelasi yang positif antara variabel 

X dan Y dari penelitian, dengan korelasi yang sedang. Dengan hasil 

tersebut, maka hipotesis yang diajukan yaitu “Hubungan antara Pendidikan 

Akhlak dengan Perilaku Keagamaan Siswa Kelas X SMK Tunggal Cipta 

Manisrenggo Klaten” diterima. 

 

B. Analisis Data Kualitatif 

Selain penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif, juga 

menggunakan analisis kualitatif agar penelitian ini lebih jelas dan detail 

pembuktiannya antara hubungan pendidikan akhlak terhadap perilaku 

keagamaan siswa kelas X SMK Tunggal Cipta Manisrenggo Klaten. Yaitu 

sebagai berikut : 

1. Memberi perhatian, yang mana terdapat pada tabel 6/2 halaman  76, dan 

tabel 6/12 halaman 78, kemudian ditunjukkan siswa pada perilaku yang 

terdapat pada tabel 7/4 halaman 81, tabel 7/5 halaman 82, tabel 7/6 

halaman 82, dan tabel 7/8 halaman 82 serta tabel 7/9 halaman 82. Dari 

data ini menunjukkan bahwa pembelajaran pendidikan akhlak yang 

diberikan guru kepada siswa untuk memperhatikan pelajaran dan 

memperhatikan sesama hidup sangat optimal terhadap perilaku 

keagamaan siswa. Ahmad Tafsir (2008; 185) menjelaskan bahwa 
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sekolah juga berfungsi untuk membina anak pada aspek jasmani 

(psikomotor, keterampilan) dan akal (kecerdasan, pengetahuan).  

2. Memberi perintah, yang mana terdapat pada tabel 6/9 halaman 77 dan 

tabel 6/10 halaman 77, kemudian ditunjukkan siswa pada perilaku yang 

terdapat pada tabel 7/4 halaman 81 dan tabel 7/5 halaman 82, hal ini 

menunjukkan bahwa perintah guru kepada siswa untuk bertanya ketika 

pembelajaran dan bersikap untuk jujur dalam berucap sangat optimal. 

Samino (2002 ;226) menjelaskan bahwa untuk mengatasi metode 

pendidikan perlu adanya perpaduan antara ‘pengajaran’ dan 

pembiasaan’. Dalam hal ini sangat mengoptimalkan siswa untuk 

menjalankan perintah dari para gurunya.  

3. Memberi keteladanan, yang mana terdapat pada tabel 6/4 halaman 76, 

tabel 6/5 halaman 76, tabel 6/6 halaman 77, tabel 6/7 halaman 77 dan 

tabel 6/8 halaman 77, kemudian ditunjukkan siswa pada perilaku yang 

terdapat pada tabel 7/7 halaman 82, tabel 7/8 halaman 82, tabel 7/9 

halaman 82, tabel 7/10 halaman 83, dan tabel 7/5 halaman 82. Dari data 

ini menunjukkan bahwa keteladanan yang diberikan oleh guru sangat 

optimal. Selain itu guru merupakan tumpuhan harapan masyarakat untuk 

mendidik, membimbing dan mengajar putra-putri mereka, agar kelak 

menjadi orang yang berguna dalam masyarakat dan dapat memikul 

tanggung jawabnya sebagai warga Negara yang baik.  

4. Pembiasaan yang diajarkan oleh guru pada tabel 6/11 halaman 78 dan 

tabel 6/13 halaman 78 di tunjukkan siswa dalam perilaku yang terdapat 

pada tabel 7/11 halaman 83, tabel 7/12 halaman 83, tabel 7/13 halaman 

83 dan tabel 7/6 halaman 82. Dari data ini menunjukkan bahwa 
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pembelajaran pembiasaan yang diajarkan guru kepada siswa sangat 

optimal karena dapat diikuti siswa dengan baik dan ditunjukkan dalam 

perilaku keagamaannya. Azmi (2006 :30-34) menjelaskan bahwa, dalam 

pembinaan sikap, metode pembiasaan merupakan metode yang efektif 

dalam mendidik anak. Pembiasaan yang dilakukan oleh orang 

tua/pendidik terhadap anaknya akan menjadi mudah bagi anak tersebut 

untuk melakukan apa yang dibiasakannya.  

5. Bersikap, pembelajaran untuk bersikap pada tabel 6/14 halaman 78 dan 

tabel 6/15 halaman 79 ditunjukkan siswa dalam perilaku yang terdapat 

pada tabel 7/11 halaman 83, tabel 7/12 halaman 83, tabel 7/13 halaman 

83 dan tabel 7/14 halaman 84 serta tabel 7/15 halaman 84. Dari data ini 

menunjukkan bahwa pembelajaran untuk bersikap dalam hal apa pun 

yang telah diajarkan guru kepada siswa sangat optimal. Menurut 

Mahmud Yunus ( 1999 :01), dia memberikan pengertian tentang tujuan 

pendidikan Islam yang merupakan induk dari pendidikan akhlak, yaitu 

tujuan pendidikan Islam adalah mendidik anak-anak, pemuda-pemudi, 

dan orang dewasa supaya menjadi orang muslim sejati, beriman teguh, 

beramal sholeh dan berakhlak mulia, sehingga ia menjadi salah seorang 

anggota masyarakat yang sanggup hidup di atas kaki sendiri, mengabdi 

kepada Allah dan mengabdi kepada bangsa dan tanah air, bahkan semua 

umat manusia. 
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PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah melaporkan data penelitian, menganalisa dan menguji hipotesa, 

maka penulis mengambil kesimpulan dari hasil penelitian ini sebagai berikut : 

1. Mengenai tingkat perilaku keagamaan siswa SMK Tunggal Cipta 

Manisrenggo Klaten sesuai dengan data yang ada sama seperti 

pelaksanaan pendidikan akhlak, yaitu berada pada tingkat baik, dengan 

kata lain sebagian besar data menunjukkan bahwa siswa memiliki perilaku 

keagamaan yang sudah baik. 

2. Dari hasil analisis korelasi yang didapat dari korelasi product moment, 

didapat  rxy  sebesar 0,495 yang menunjukkan adanya korelasi positif yang 

sedang, karena besar rxy antara 0,40-0,70 yang secara sederhana 

menunjukkan adanya korelasi yang sedang.  

3. Adapun hasil rxy sebesar 0,495 setelah dibandingkan dengan r table 

product moment  dengan N = 75, pada taraf signifikansi 1% didapat nilai 

0,302 dan pada taraf signifikansi 5% didapat nilai 0,232. Hasil akhir r 

hitung > r table atau 0,495 > 0,302 atau 0,495 > 0,232, dengan demikian 

hipotesis yang penulis ajukan adalah diterima secara matematik dengan 

korelasi positif yang signifikan.  

4. Pendidikan akhlak berwujud kepribadian guru memberikan sumbangan 

positif terhadap perilaku keagamaan siswa, maka pembiasaan keteladanan 

pendidik sangat dibutuhkan.  
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B. Saran-saran 

Adapun saran-saran tersebut adalah : 

1. Kepada Pihak Sekolah 

Kepala sekolah dan guru-guru sebagai pendidik untuk selalu memberikan 

keteladanan bagi siswa dalam berakhlaqul karimah. Karena keteladanan 

atau uswah hasanah akan lebih berpengaruh bagi siswa dari pada hanya 

melalui anjuran-anjuran secara lisan.  

2. Kepada Orang Tua  

Sebagai orang yang memiliki tanggung jawab pendidikan anak, untuk 

sejak dini mungkin menanamkan akhlak mulia (al-Akhlaqul karimah) 

kepada putra-putrinya tanpa mengesampingkan bidang akademiknya. 

Sehingga dengan demikian akan menghasilkan generasi yang tidak hanya 

cerdas dan pintar akan tetapi juga memiliki al-Akhlaqul karimah.  

3. Kepada Para Siwa 

Kepada seluruh siswa-siswa agar lebih menjaga akhlak, etika dan sopan 

santun dimanapun dan kapanpun, serta berusaha untuk mengamalkan ilmu 

yang telah didapat sehingga dapat mewujudkan tujuan pendidikan Islam 

yaitu terbentuknya insan kamil ialah “muttaqin” yaitu terefleksikan dalam 

perilaku baik dalam hubungannya dengan Tuhan, dengan sesama maupun 

alam sekitar. 
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