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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, sebagi 

sebagai berikut: 

1. Peran guru Pendidikan Agama Islam sebagai pendidik dalam 

meningkatkan akhlak baik bagi siswa di SMP Kyai Ageng 

Pandanaranya itu dengan selalu membimbing dan membina siswa untuk 

berakhlak baik dalam kehidupan sehari-hari melalui pembiasaan budaya 

5 S (salam, senyum, sapa, sopan, dansantun), selain itu fasilitas 

keagamaan seperti ruang untuk berjama‟ah dan perpustakaan, selain itu 

guru pendidikan agama Islam juga membiasakan untuk kita 

menggunakan uang dengan baik dalam hal pembelian buku ataupun 

yang lain, dalam hal lain guru Pendidikan agama Islam senantiasa 

menjaga sholat dan mengajak siswa untuk selalu mengutamakan sholat, 

juga digunakan guru Pendidikan Agama Islam untuk memaksimalkan 

tujuan dari guru untuk menanamkan akhlak yang baik bagi siswa. 

2. Peran guru Pendidikan Agama Islam sebagai model dan teladan dalam 

meningkatkan perilaku Islami siswa di SMP Kyai Ageng Pandanaran 

sebagai berikut: a) selalu berusaha membimbing siswa-siswi untuk 

berperilaku dengan baik, mengingatkan jika mereka melakukan 

perbuatan yang tidak terpuji, b) selalu berusaha memberikan contoh 

yang baik bagi siswa agar para siswa memberikan feedback yang baik 

pula dalam kehidupan sehari-hari, c) memberikan contoh nyata pada 

saat mengajar  yaitu mengucapkan salam terlebih dahulu, setelah itu 

berdoa secara bersama-sama, dengan hal-hal kecil semacam itu secara 

tidak langsung siswa akan meniru kebiasaan yang dilakukan oleh guru. 

3. Faktor yang mempengaruhi penanamana khlak siswa kelas VII di SMP 

Kyai Ageng Pandanaran yaitu: tenaga pendidikan yang profesional, 

kerjasama yang baik antar guru  dan aparat sekolah, sarana prasarana 
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yang memadai yaitu ruang untuk berjama‟ah yang digunakan untuk 

kegiatan keagamaan, adanya kegiatan ekstrakurikuler, minimnya 

pendidikan agama di keluarga dan keadaan lingkungan siswa. 

B. Saran-saran 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran yang dilakukan 

oleh guru Pendidikan Agama Islam untuk penanaman akhlak siswa di 

SMP Kyai Ageng Pandanaran. Peran yang dilakukan guru Pendidikan 

Agama Islam sudah cukup baik, dan kiranya demi penanaman akhlak 

yang optimal, peneliti ingin memberikan saran-saran sebagai berikut: 

1. Kepala Sekolah 

    Meningkatkan dan mengupayakan agar sarana dan 

prasarana keagamaan lebih dilengkapi. Agar lebih menunjang proses 

belajar mengajar dan peningkatan akhlak yang baik, sehingga 

keberhasilan pembelajaran dapat meningkat. 

2. Guru Pendidikan Agama Islam  

   Memotivasi siswa agar memiliki kesadaran untuk belajar 

Pendidikan Agama Islam, selain itu penanaman akhlak kepada siswa 

harus senantiasa dilakukan agar budaya berakhlak baik siswa bisa 

menjadi kebiasaan sehari-hari. 

3. Orang tua 

  Memberikan arahan dan dukungan (moral maupun materil) 

kepada anaknya agar merek aterus meningkatkan semangat dalam 

belajarnya dan memberikan bimbingan untuk selalu berperilaku 

terpuji. 

4. Siswa 

       Siswa harus bersikap aktif dalam proses pembelajaran dan 

pantang menyerah untuk mendapatkan kefahaman ilmu pengetahuan 

serta selalu berakhlak yang baik untuk membentuk pribadi yang 

baik. 
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5. Peneliti selanjutnya 

       Semoga dapat melakukan penelitian lanjutan sehingga dapat 

membantu para guru Pendidikan Agama Islam untuk meningkatkan 

akhlak yang baik pada siswa. 

C. Kata Penutup 

    Alhamdulillah segala puji syukur takterhingga peneliti 

sampaikan kepada Allah SWT yang telah membimbing, memberikan 

pertolongan memberikan kuasa dan mengiringi terselesaikannya 

penyusunan skripsi. Semoga segala sesuatu yang tertuang  di dalamnya 

dapat memberikan manfaat baik bagi peneliti pribadi dan bagi 

almamater tercinta Fakultas Agama Islam Prodi Pendidikan Agama 

Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang dan tentunya bagi SMP 

Kyai Ageng Pandanaran Semarang yang peneliti jadikan sebagai 

tempat penelitian. Amin 

    Sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada 

beliau Baginda Sayyidina Nabi Agung Muhammad SAW, hamba yang 

paling mulia yang tidak ada nabi setelah beliau. Hanya dengan syafaat 

beliau peneliti berharap semoga ikhtiar peneliti selama ini untuk 

menuntut ilmu dan ittiba‟ akan menjadikan beliau mencintai dan 

memberikan syafaatnya kepada peneliti. Amin 

    Demikian skripsi ini peneliti buat, peneliti sadar bahwa skripsi 

ini masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan maupun  

dalam  pembahasan, oleh karena itu, kritik, saran dan masukan yang 

membangun sangat peneliti harapkan dari semua pihak. 

    Harapan terakhir peneliti adalah semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat khususnya bagi peneliti, pembaca dan akademisi. Semoga 

Allah SWT selalu memberikan ridha-Nya kepada peneliti dan seluruh 

hamba-Nya yang beriman. Amin  

 

 

 


