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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

1. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara kegiatan shalawat 

Pimpinan Anak Cabang IPNU IPPNU Ngunut terhadap akhlak remaja di 

kecamatan Ngunut ditunjukkan dari  thitung >  ttabel  (3,983 > 1,974). Nilai 

signifikansi t untuk variabel kegiatan shalawat adalah 0,000 dan nilai 

tersebut lebih kecil daripada probabilitas 0.05 (0,000 < 0,05). Sehingga 

dalam pengujian ini menunjukkan bahwa H0 ditolak dan Ha diterima. Hal 

ini berarti bahwa ada pengaruh yang positif dan signifikan antara kegiatan 

shalawat Pimpinan Anak Cabang IPNU IPPNU Ngunut terhadap akhlak 

remaja di kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung. 

2. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara kegiatan keagamaan 

yaitu kegiatan dakwah terhadap akhlak remaja di kecamatan Ngunut yang 

ditunjukkan dari thitung >  ttabel  (2,405 > 1,974). Nilai signifikansi t untuk 

variabel kegiatan dakwah adalah 0,017 dan nilai tersebut lebih kecil 

daripada probabilitas 0.05 (0,017 < 0,05). Sehingga dalam pengujian ini 

menunjukkan bahwa H0 ditolak dan Ha diterima. Hal ini berarti bahwa ada 

pengaruh yang positif dan signifikan antara kegiatan dakwah terhadap 

akhlak remaja di kecamatan Ngunut kabupaten Tulungagung. 

3. Terdapat  pengaruh kegiatan keagamaan Pimpinan Anak Cabang IPNU 

IPPNU Ngunut yaitu kegiatan shalawat dan kegiatan dakwah terhadap 
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akhlak remaja di Kecamatan Ngunut yang ditunjukkan dari nilai Fhitung 

(16,284) > Ftabel (3,049)  dan tingkat signifikansi 0,000 < 0,05. Prestasi 

pengujian menunjukkan bahwa nilai signifikansi uji serempak (uji F) 

diperoleh nilai 0,000, dengan demikian nilai signifikansi yang diperoleh 

lebih kecil daripada probabilitas α yang ditetapkan   (0,000 < 0,05). Jadi 

H0 ditolak dan Ha diterima. Jadi dapatlah ditarik kesimpulan adanya 

pengaruh kegiatan keagamaan Pimpinan Anak Cabang IPNU IPPNU 

Ngunut terhadap akhlak remaja di kecamatan Ngunut kabupaten 

Tulungagung. 

4. Saran 

1. Bagi Pengurus IPNU IPPNU 

Dari hasil penelitian ini diharapkan kepada pengurus IPNU 

IPPNU, untuk membuat program kegiatan keagamaan yang sesuai dengan 

kondisi perembangan zaman saat ini dan  yang memberikan pengaruh 

terhadap akhlak seluruh anggota IPNU IPPNU. Seperti halnya, kegiatan 

shalawat dan dakwah. Jika kegiatan keagamaan semacam itu sudah 

dilaksanakan, hendaknya untuk tetap dipertahankan adanya kegiatan 

keagamaan tersebut. 

2. Bagi anggota IPNU IPPNU  

Dari hasil penelitian ini diharapkan anggota IPNU IPPNU untuk 

senantiasa mengikuti kegiatan kegamaan yang di adakan oleh pengurus. 

Karena dengan kegiatan tersebut dapat memberikan ilmu keagamaan yang 

lebih kepada diri sendiri, yang nantinya akan di terapkan dalam kehidupan 
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sehari-hari. Disamping juga dengan mengikuti kegiatan keagamaan, 

seperti shaawatan juga dapat memngembangkan bakat dan minat para 

anggota  dalam bidang kesenian Islam. 

3. Bagi remaja dan pelajar  

Dari hasil penelitian ini diharapkan bagi para remaja dan pelajar 

dapat memilih dan mengikuti organisasi-organisasi yang bermanfaat untuk 

pengembangan karakter pada dirinya dan juga sebagai wadah pembinaan 

akhlak. Karena pada usia remaja, lingkungan dan teman sangat 

berpengaruh terhadap tingkah lakunya. Disamping itu,  dalam kehidupan 

sehari-hari yang paling penting adalah penerapan akhlak yang baik. 

4. Bagi Orang Tua 

Dari hasil penelitian ini diharapkan orang tua untuk mengarahkan 

dan membimbing anaknya agar mengikuti kegiatan-kegiatan yang baik. 

Seperti halnya kegiatan yang di naungi oleh organisasi Islam. Karena hal 

tersebut, dapat mewadahi dalam pembinaan akhlak bagi anak dan juga 

dapat mengembangkan bakat minat pada anak. 

5. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi 

bagi peneliti agar dalam meningkatkan rancangan penelitian yang relefan 

dengan perkembangan ilmu pengetahuan, selain itu agar peneliti yang 

akan datang dapat menjadikan penelitian ini sebagai wawasan untuk 

meneliti hal lain yang masih ada kaitannya dengan kegiatan keagamaan, 

yaitu shalawat dan dakwah. 


