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A. I{esinrpulan

IJordasarkan hasil penrbahasan tlan analisa clata pada bab sebelumnya,

rnaka dapat ditarik kesinrpulan sebagai berikut :

t' l)elaksattaatt tlendidikarr Agama clalzun keluarga, yang mengacu pacla tiga

materi pokok, yaitu Aqidah, Syari'ah dan Akhlak serla dilengkapi dengan Al-
Qur'ati dan Tarikh, dimana nautinya dapat terwuiud dalah satu pendidikan

informal yang dapat men<liclik, ntengalahkan, mengayomi anak dalarp ber-

tingkah laku agar si anak teldiclik berbuat sesuai clengarr ajaran sefta nrerl-
punyai kepribadian yang baik.

2' Keadaan Akhlak furak di keluralttrn Lemah Putro Sicloar-jo adalah sebagai

berikut : auak-anak yang ntendapatkan perhatian clari orang fua dalam hal
pettdidikan agama, maka clalarn bertingkah laku baik, soparl dan satun,

'sedangkarr anak-anak yang kurang rnendapatkan perhatian clari oralg {ua

dalam hal perrdidikan agama, maka clalarn bertingkah laku kurang baik, cli

sa.rnping pengarulr dari dalam keluarga )/alrg kurang perhatian pacla anak

khususuya pendidikan agarna, ditambah pengaluh lingkungan sekitanrya yang
juga kurarrg baik.

3' Bahwa peudidikan agama dalarn keluarga 6i kelurahan Lemah Futro Kec.
Sidoarlo Kab. Sidoario, berdasarkan hasil analisa data clapatlah cliketahui acla

korelasi positif terharlap akhtak anak, hal ini dapat dibuktikan tabel nilai.,r,,:
0,70' Setelah dikonsultasikan dengan nilai standaft tabel nilai ,,1', 

berada
diantara 0'40 - 0,70, clitnana variabel bebas dan variabel terikat mernpunyai
pengaruh yang sedang, dapat jugu dikataka, bahwa adanya pengaruh
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pelaksanaan pendidikan agarna terhadap

kelulairan Lemah Putro Kec. Sidoarjo Kab.

86

Akhlak Anak clalanr keluarga di

Sidoarjo pada tingkat seclang.

Il. Sal"an-Saran

i ' Sciaku orang tua hendaknya selalu memberi taulaclan yang traik kepada anak-

anaknya karena hal itu lebih ef-ektif claripacla nrenasehati. mengingat zamar

sekarang,

)' Selaku orang tua henrlaknya lebih nreningkatkan perhatiannya terhadap

pengenalan agalna Islam pada anaknlra u*u, nantinya alak mampu nelja-
Iankan syari'at sesuai clengan ajaran [slam dan nrempunyai ak6lak yang

mulia.

3' Selaku orang tua hendaknya lebih berhati-hati clalan"r berkata clarr bertindak

kalena orailg tua sebagai figur bagi anak-anaknya yang akan ditiru serta

panutan bagi anak-anaknya.

4' Selaku orang tua henclaknya mempurryai satu pengertian dalam nrelclidik,
mengarahkan, nlengayorni pada anak-anaknya ),ang nantinya clapat cli-jadikan

generasi keluarga serta dapat rnenjunjung tinggi nama keluarga, menjaga

nama keluarga dari segala fitnah sekaligus penerang u,tuk keluarga.




