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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh yang signifikan 

antara latar belakang pendidikan terhadap akhlak. Namun, tidak ada pengaruh 

yang signifikan antara organisasi intra kampus/UKM terhadap akhlak mahasiswa 

Universitas Pendidikan Indonesia.  

Adapun secara rinci, kesimpulan dari penelitian ini mengedepankan empat  

sub bab sebagai berikut: 

1. Latar Belakang Pendidikan 

Latar belakang pendidikan mahasiswa yang dilihat dari asal sekolah yang 

diikuti, lebih banyak yang berlatar belakang dengan asal sekolah umum 

daripada sekolah Islami dengan prosentase 77.6 berbanding 22.4 %. 

Adapun perbandingan akhlak, dilihat dari skor rerata akhlaki antara 

sekolah umum dan sekolah Islami, lebih besar skor rerata sekolah umum 

dengan nilai sebesar 9,39 berbanding 0,35 dengan sekolah Islami yang 

sebesar 9,04. 

2. Organisasi Intra Kampus  

Organisasi Intra kampus/UKM yang diikuti mahasiswa berdasarkan 

responden yang telah terpilih, lebih banyak yang mengikuti UKM umum 

dengan prosentase 38%, yang mengikuti UKM Islami sebanyak 25,8% dan 

yang tidak mengikuti UKM sebanyak 36,2%. 

Adapun perbandingan akhlak, dilihat dari skor rerata akhlaki antara UKM 

umum dan UKM Islami, lebih besar skor rerata UKM umum dengan nilai 

sebesar 9,30 berbanding 0,35 dengan UKM Islami yang sebesar 8,95. 

3. Akhlak Mahasiswa 

Secara umum kualitas akhlak mahasiswa Universitas Pendidikan 

Indonesia berada pada kategori ‘sedang’. Artinya, akhlak mahasiswa tersebut 
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‘tidak baik’ dan ‘tidak pula buruk’. Atau, kadang-kadang berbuat baik dan 

kadang-kadang berbuat buruk. 

 

Adapun perbandingan akhlak, berdasarkan skor rerata akhlaki antara 

jurusan, diketahui bahwa skor rerata jurusan Sosiologi ialah sebesar 9,24, 

jurusan Fisika sebesar 9,40, dan skor rerata jurusan IPAI sebesar 9,33. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa skor rerata jurusan Fisika lebih besar daripada skor 

rerata jurusan Sosiologi dan jurusan IPAI. 

4. Pengaruh Latar Belakang dan Organisasi Intra Kampus terhadap Akhlak 

Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia 

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan pada bab iv, diketahui 

bahwa skor komponen latar belakang pendidikan memperoleh nilai t-test 

sebesar =1.438 lebih kecil dari t-tabel = 2,003 yang signifikan pada tingkat 

signifikansi 0,05 (58-2). Sedangkan komponen organisasi intra/UKM kampus 

memperoleh nilai-t sebesar = 3.320 lebih besar dari t-tabel = 1.989 yang 

signifikan pada tingkat signifikansi 0,05 (84-2).  

Dari hal terebut diketahui bahwa ada pengaruh yang signifikan pada latar 

belakang pendidikan terhadap akhlak mahasiswa. Namun, tidak ada pengaruh 

yang signifikan pada komponen organisasi intra kampus terhadap akhlak 

mahasiswa. 

B. Rekomendasi  

Tanpa mengabaikan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pihak-pihak 

terkait, terutama dalam penanaman nilai-nilai akhlak yang dilakukan oleh jurusan-

jurusan/program studi maupun UKM-UKM, peneliti ajukan rekomendasi 

berdasarkan kesimpulan di atas sebagai berikut: 

1. Hendaknya pembelajaran pada jurusan-jurusan/program studi maupun 

UKM-UKM, khususnya dalam pembelajaran keislaman agar tidak hanya 

menekankan pada aspek teoritis. Karena pendidikan keIslaman bukan 

hanya untuk dipelajari materinya saja. Bukan juga sebuah buku yang 
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hanya terus menerus dibaca ataupun dihapal. Tetapi bagaimana pendidikan 

agama menjadi pengamalan atau penghayatan terhadap nilai agama itu 

sendiri. Bahkan, biasanya seorang siswa sudah merasa puas jika 

memperoleh nilai tinggi, sekalipun belum tentu mampu menunjukkan 

pengamalan keagamaannya dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan yang 

terpenting dalam Islam ialah bagaimana pengamalan dari pelajaran agama 

yang dipelajari di sekolah. Karena jika mampu mengamalkan 

pembelajaran keagamaan di sekolah/lembaga dengan baik dan benar 

seperti salat, maka salat tersebut akan mencegah dari perbuatan tercela 

serta akan berbuah baik atau menjadikan pelakunya berkahlakul karimah. 

2. Dewasa ini Pendidikan Islam dihadapkan pada dikotomi sistem 

pendidikan. Dimana masyarakat menganggap bahwa pelajaran agama 

terpisah dari pelajaran umum dan hal ini menyebabkan kebuntuan 

pengetahuan. Walhasil tidak sedikit para koruptor yang ‘melek’ ilmu 

pengetahuan, berpangkat tinggi, bergelar Magister, Doktor, Profesor 

bahkan bertitle ‘haji/hajjah’ (H/Hj) masih melakukan tindakan tersebut. 

Karena mereka masih memisahkan agama dengan kehidupannya. Oleh 

sebab itu, hendaknya ada penyadaran bahwa agama tidak terpisah dari 

kehidupan. Agama bukan hanya sebuah teori yang dibahas di sebuah 

dipengajian, mesjid maupun sekolah. Melainkan sebuah aturan serta 

tuntunan yang harus diamalkan. Karena agama membimbing manusia 

untuk menjalani kehidupan dengan baik dan benar. 

 


