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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka peneliti 

mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Keteladanan Akhlak Orang Tua di Desa Turus Kecamatan 

Gampengrejo dapat dikategorikan pada taraf cukup, karena dapat 

dilihat dari hasil skor interpretasi bahwa bahwa kriteria keteladanan 

akhlak orang tua dapat dikategorikan sangat tinggi berjumlah 6 orang 

tua dengan persentase 5%, dengan kategori tinggi berjumlah 38 orang 

tua dengan persentase 30%, dengan kategori cukup berjumlah 45 

orang tua dengan persentase 36 % dengan kategori rendah berjumlah 

28 orang tua dengan persentase 22% dengan kategori sangat rendah 

berjumlah 9 orang tua dengan persentase 7%.  

2. Akhlak Remaja Usia (12-17 tahun) di Desa Turus Kecamatan 

Gampengrejo dapat dikategorikan pada taraf cukup, karena dapat 

dilihat dari hasil skor interpretasi bahwa akhlak remaja usia (12-17 

tahun) dikategorikan sangat tinggi berjumlah 10 anak dengan 

persentase 8%, dengan kategori tinggi berjumlah 26 anak dengan 

persentase 21%, dengan kategori cukup berjumlah 47 anak dengan 

persentase 37% dengan kategori rendah berjumlah 37 anak dengan 
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persentase 29% dengan kategori sangat rendah berjumlah 6 anak 

dengan persentase 5%.  

3. Ada pengaruh antara keteladanan akhlak orang tua (Variabel X) 

terhadap akhlak remaja usia (12-17 tahun) (Variabel Y) yaitu sebesar 

yaitu 62,3% dan 37,7% dipengaruhi faktor lain. Dan dapat 

disimpulkan bahwa keteladanan akhlak orang tua dapat 

mempengaruhi akhlak remaja usia (12-17 tahun). Tidak hanya itu saja, 

hasil ini juga menunjukkan bahwa antara variabel keteladanan akhlak 

orang tua dengan variabel akhlak remaja usia (12-17 tahun) ada 

pengaruh linier yang signifikan.  

Adapun persamaan yang didapat dari regresi sederhana  : 

Y = 17,451 + 0,743 X 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan adanya pengaruh 

keteladanan akhlak orang tua terhadap akhlak remaja usia (12-17 tahun) di 

Desa Turus Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri, maka berikut ada 

beberapa saran dari penulis yaitu : 

1. Bagi Orang Tua : 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keteladanan akhlak orang tua 

berpengaruh terhadap akhlak anak mereka yang mulai memasuki masa 

remaja, oleh karena itu orang tua seyogyanya selalu memberi contoh 

yang baik terutama dalam memberkan keteladanan akhlak. 
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2. Bagi Remaja : 

Seorang remaja harus senantiasa meneladani akhlak orang tua meraka, 

yaitu menladani akhlak yang baik. Adapun akhlak yang buruk agar 

dihindari. Oleh karena masa remaja adalah masa dimana anak mualai 

mengerti mana yang baik dan buruk, sehingga seorang remaja harus 

pintar- pintar mencari tokoh idolanya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


