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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

A. Simpulan 

 Hasil penelitian ini cukup mengagetkan karena etika belajar ternyata tidak 

berpengaruh terhadap prestasi belajar PAI. Hasil penelitian ini perlu dikaji lebih 

lanjut karena seharusnya secara teoritis etika belajar mempengaruhi prestasi 

belajar PAI. Adapun secara rinci hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Etika belajar responden secara umum cukup baik (52% berada dalam kategori 

“sedang” dan 28% berada dalam kategori “baik”). Adapun sebagian kecil 

responden berada pada kategori “kurang baik” (30%).  

2. Prestasi belajar PAI responden secara umum cukup baik (55% berada dalam 

kategori “cukup”, 32% berada pada kategori “baik”, dan 11% responden 

berada pada kategori “sangat baik”). Hanya 1,4%  responden yang memiliki 

prestasi belajar yang “kurang baik”. 

3. Tidak terdapat pengaruh etika belajar responden terhadap prestasi belajarnya 

dalam mata pelajaran PAI. Artinya, ada faktor-faktor lain yang lebih 

berpengaruh terhadap prestasi belajar PAI. Atau mungkin juga karena prestasi 

belajar PAI dalam penelitian ini lebih didasarkan atas pengukuran bidang 

kognitif responden dalam ilmu pengetahuan PAI, tidak didasarkan atas 

pengukuran sikap dan perilaku religiusnya. Padahal etika belajar lebih 

merupakan perpaduan antara komponen kognitif, afektif, dan psikomotorik 

responden.  

B. Rekomendasi 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis ingin 

menyampaikan beberapa rekomendasi, yaitu sebagai berikut; 

1. Rekomendasi Untuk Sekolah Yang Diteliti  

a. Kepala Sekolah SMA Pasundan 2 Bandung 

 Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, bahwa etika belajar 

siswa dan prestasi belajar PAI secara keseluruhan dalam kategorisasi nilai cukup 
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baik. Peneliti merekomendasikan kepada kepala sekolah SMA Pasundan 2 

Bandung untuk lebih memperhatikan dan mengawasi siswanya agar lebih baik 

lagi prestasi belajar PAI dan penanaman etika belajar terkhusus bagi siswa yang 

masih dirasa kurang menjadi lebih baik. 

b. Guru PAI SMA Pasundan 2 Bandung 

 Peneliti merekomendasikan kepada Guru PAI agar memberikan perhatian 

yang lebih terhadap siswa-siswa yang prestasi belajarnya masih kurang, serta 

bimbingan etika belajar setiap hari sebagai muatan akhlak bagi siswa agar 

menjadi insan kamil yang diridhai Allah swt. 

2. Rekomendasi Pengembangan Kurikulum Keagamaan SMA 

 Peneliti merekomendasikan kepada ketua kementrian agama kota bandung 

untuk lebih memperhatikan dan mengawasi kinerja baik itu para guru-guru PAI 

maupun sarana dan prasarana penunjang dalam proses pembelajar. 

3. Rekomendasi untuk IPAI dan Peneliti Berikutnya 

a. Dari penelitian ini mungkin ada kesalahan dalam instrumen, penghitungan 

dan analisis data penelitian sehingga direkomendasikan untuk dikaji 

kembali secara mendalam. 

b. Untuk penelitian berikutnya direkomendasikan lebih teliti dalam 

pengambilan populasi dan sampel yang akan diteliti agar tidak terlalu 

rumit ketika proses penghitungan dan analisis data. 

 


