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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data mengenai Implementasi 

Budaya Sekolah Islami (BuSI) dalam peningkatan akhlak siswa di SMA 

Islam Sultan Agung 1 Semarang dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Implementasi Budaya Sekolah Islami (BuSI) di SMA Islam Sultan 

Agung 1 Semarang memiliki dua konten penguatan  yang merupakan 

satu kesatuan karena saling melengkapi. Kedua konten tersebut adalah 

penguatan ilmu pengetahuan atas dasar nilai-nilai Islam dan 

penguatan ruhiyah (aqidah, ibadah dan akhlak). Penguatan ilmu 

pengetahuan atas dasar nilai-nilai Islami diantaranya meningkatkan 

semangat iqra’, mengembangkan ilmu pengetahuan, Islamic learning 

Society, dan adanya apresiasi ilmu. Penguatan ruhiyah terbagi dalam 

beberapa gerakan diantaranya gerakan shalat berjama’ah, gerakan 

pemberdayaan masjid, gerakan berbusana Islami, gerakan thaharah, 

gerakan ketauladanan, dan gerakan mewujudkan akhlak mulia. 

Kegiatan budaya sekolah Islami di SMA Islam Sultan Agung 1 

Semarang berjalan dengan baik sesuai dengan konten yang 

dilaksanakan. 

2. Implikasi Budaya Sekolah Islami (BuSI) dalam peningkatan akhlak 

siswa di SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang terhadap peserta didik 
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difokuskan dalam beberapa kegiatan. Implikasi penanaman nilai-nilai 

Islami dan tata tertib sekolah terhadap peserta didik baru pada 

kegiatan MPLS (masa pengenalan lingkungan sekolah). Implikasi 

Budaya Sekolah Islami (BuSI) dalam peningkatan akhlak siswa 

melaui nilai Islami dalam proses belajar mengajar disekolah dilakukan 

dengan adanya timbal balik antara guru dengan siswa. Implikasi 

Budaya Sekolah Islami (BuSI) dalam peningkatan akhlak siswa 

melaui nilai Islami diluar aktivitas kegiatan belajar mengajar 

dilakukan dengan membiasakan mengucapkan salam, mengajarkan 

kepedulian melalui bakti sosial, dan memperingati hari besar Islam 

sebagai wujud kesyukuran atas kuasa Allah swt. Implikasi Budaya 

Sekolah Islami (BuSI) dalam peningkatan akhlak siswa di SMA Islam 

Sultan agung 1 Semarang melaui nilai Islami pada kegiatan organisasi 

sekolah dan ekstrakurikuler dapat mengembangkan tanggung jawab 

anak, kemandirian, kreatif, cakap dan demokratis serta agamis. 

Implementasi yang dilakukan sekolah kepada siswa-siswi mengenai 

program budaya sekolah Islami (BuSI) sudah efektif mengingat 

pertama kali anak memasuki gerbang sekolah hingga keluar dari 

gerbang sekolah, keseluruhan kegiatan didalamnya merupakan bentuk 

implementasi budaya sekolah Islami. Penanaman nilai-nilai Islami 

dilakukan oleh guru dengan beberapa metode yaitu metode ganjaran 

dan hukuman, metode pengajaran dan metode pemberian contoh. 

Metode ini menjadi sangat efektif untuk menanamkan kedisiplinan 
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siswa demi keberhasilan BuSI. Implementasi  ini menjadi hal yang 

penting bagi sekolah agar kelak dapat meluluskan generasi khaira 

ummah. 

3. Implementasi Budaya Sekolah Islami (BuSI) dalam peningkatan 

akhlak siswa di SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang terdapat 

beberapa faktor pendukung dan factor penghambat.  Factor 

pendukung pendukung yaitu terjalin kerjasama dan komitmen antar 

elemen pendidikan YBWSA, Dikdasmen serta sekolah sultan agung, 

adanya dukungan warga sekolah, fasilitas pembelajaran yang 

representatif, dan pemberian reward and punisment bagi guru dan 

karyawan. Faktor penghambat dari BuSI di SMA Islam Sultan Agung 

1 Semarang diantaranya adalah penerapan sanksi yang kurang 

optimal, tugas tim BuSI dari aktivis rohis, dan adanya kekhawatiran 

dari anggota akan persepsi masyarakat terhadap sekolah yang 

memiliki banyak aturan. Hal tersebut menjadi sebuah tantangan bagi 

sekolah untuk terus meningkatkan kualitas manajemen sekolah. 

Dengan adanya faktor penghambat, tidak mengurangi keefektifan dari 

kegiatan BuSI. 

B. Saran 

1. Bagi sekolah, sekolah perlu memberikan informasi kepada orang tua 

siswa mengenai budaya sekolah Islami (BuSI). Sehingga orang tua siswa 

bisa memahami dan mendukung aktivitas sekolah anaknya serta 

membiming mengawasi anaknya diluar jam sekolah. Selain itu, sekolah 
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harus menerapan sanksi secara tegas terkait program budaya sekolah 

Islami (BuSI), berupa teguran atau sanksi hukuman kedisiplinan. 

Pembentukan kemandirian sangat penting bagi anak, serta kesadaran 

individu warga sekolah untuk menjunjung tinggi nilai ilmu dan agama. 

2. Bagi tim BuSI, yang terwadah dalam organisasi rohis perlu 

meningkatkan kinerja untuk mengkoordinasi siswa-siswi yang sulit 

dibimbing pada saat kegiatan program BuSI. Agenda berkala dapat 

dilakukan antara siswa rohis dengan siswa yang lain, dengan saling 

bertukar pikiran, bercerita mengenai kegiatan program BuSI dan 

memberi motivasi semangat spirit Islamiah untuk selalu memperbaiki 

diri menjadi insan yang berilmu dan beragama.   

 


