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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan secara teoritis dan 

empiris dari data hasil penelitian tentang Pengaruh Religiusitas Orang Tua 

terhadap Kejujuran Akademik Siswa Muslim di SMP Negeri 1 Kalidawir 

Tulungagung, maka dapat disimpulkan bahwa:  

1. Terdapat pengaruh religiusitas orang tua terhadap kejujuran akademik 

siswa muslim di SMP Negeri 1 Kalidawir Tulungagung. Hal ini juga 

didasarkan pada nilai korelasi product moment, yaitu r=0,677, yang berarti 

keduanya memiliki hubungan yang kuat. 

2. Terdapat pengaruh yang sangat tinggi antara religiusitas orang tua dengan 

kejujuran akademik siswa muslim di SMP Negeri 1 Kalidawir 

Tulungagung.  Hal ini didasarkan pada mean religiusitas orang tua yang 

sangat tinggi berdampak pada mean kejujuran akademik siswa muslim 

yang tinggi. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa orang tua yang 

memiliki religiusitas sangat tinggi, maka anaknya juga akan memiliki 

religiusitas yang tinggi. 
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B. Saran 

Agar kualitas pendidikan dan moral di Indonesia semakin meningkat, 

maka penulis memberi saran sebagai berikut: 

1. Bagi Orang Tua 

Anak adalah calon generasi masa depan, jadi sebaiknya orang tua 

harus selalu menanamkan sikap religius dan nilai-nilai islami islami 

kepada anak sejak usia dini, apalagi penanaman sikap jujur agar kelak 

anak mampu menghadapi segala problema kehidupannya dengan 

dilandasi kebenaran dan keadilan. 

2. Bagi Sekolah 

Diharapkan kepada pihak sekolah, agar membiasakan siswa-

siswinya untuk berperilaku jujur ketika pelaksanaan ujian. Penanaman 

percaya diri kepada anak juga penting agar siswa-siswi lebih berani 

mengambil keputusan sendiri ketika pelaksanaan ujian. 

3. Bagi Guru 

Guru harus bisa menjadi teladan bagi siswa-siswinya. Guru yang 

menerapkan disiplin, tanggungjawab, dan kejujuran kepada siswa-

siswinya akan dijadikan sebagai panutan oleh semua murid. Mereka akan 

mengerti makna dari kejujuran ketika hal itu benar-benar direalisasikan. 

4. Bagi Siswa 

Siswa sebaiknya lebih percaya pada jawaban diri sendiri daripada 

jawaban orang lain dalam pelaksanaan ujian apapun karena masa depan 
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ada di tangan kalian sendiri dan tidak ditentukan oleh orang lain. 

Kejujuran adalah modal awal untuk masa depan yang sukses. 

5. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Bagi peneliti lain yang berminat terhadap penelitian ini disarankan 

mengadakan penelitian lanjutan dengan rancangan penelitian yang lebih 

mendalam dan menambah wawasan tentang meningkatkan kejujuran pada 

pelajar melalui pendidikan agama. 

 


