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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, penulis dapat menyimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Strategi Pembinaan Akhlak Siswa di MI Biatul Qur‟an Kendari 

Adapun dalam membina akhlak siswa dilakukan dengan menggunakan 

beberapa strategi, diantaranya: a) Keteladanan melalui: Cara berpakaian; b) 

Pembiasaan melalui: Program tahfizh qur‟an, hafalan juz „amma, mengaji, 

menerapkan budaya 5S (senyum, salam, salim, sopan dan santun), sholat dhuha 

berjama‟ah, sholat dzuhur berjama‟ah dan kebersihan; c) Nasihat melalui: Proses 

pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas; d) Hukuman melalui: Tidak 

menyetor hafalan dihukum berdiri sambil menghafal atau menulis ayat atau surah-

surah dalam Al-Qur‟an, tidak melaksanakan sholat dhuha tidak diperkenankan 

masuk kelas sebelum sholat dhuha dulu; e) Perhatian melalui: Bimbingan belajar 

Al-Qur‟an.  

2. Kendala-Kendala dalam Penerapan Strategi Pembinaan Akhlak Siswa di Mi 

Baitul Qur‟an Kendari 

Diantara kendala-kendala tersebut adalah sebagai berikut: a) Faktor 

internal: 1) Faktor dari siswa yaitu tidak mandiri, dan b) Faktor eksternal: 1) 

Faktor dari orang tua yaitu kurangnya perhatian, dan 2) Faktor dari Lingkungan 

pergaulan. 

3. Usaha-Usaha Yang Dilakukan dalam Menanggulangi Kendala-Kendala 

Penerapan Strategi Pembinaan Akhlak Siswa di Mi Baitul Qur‟an Kendari 

Usaha untuk menanggulangi terhadap kendala-kendala tersebut, 

diantaranya: a) Faktor internal: 1) Faktor dari siswa yaitu dengan kerjasama dari 



101 

 

 
 

santri dan komunikasi langsung dengan orang tua; b) Faktor eksternal: 1) Faktor 

orang tua yaitu dengan menjaga komunikasi yang baik antara guru dan orang tua; 

2) Faktor lingkungan yaitu dengan kerjasama antara guru dan orang tua, serta 

pengawasan yang baik dari orang tua. 

B. Saran 

Dari hasil penelitian yang dilakukan di MI Baitul Qur‟an Kendari, maka 

penulis memberikan saran sebagai bahan pertimbangan dari beberapa pihak, 

antara lain: 

1. Bagi lembaga 

a) diharapkan agar selalu menata dan menelaah dalam merumuskan berbagai 

kebijakan yang berkenaan dengan pembinaan akhlak siswa demi 

tercapainya suasana sekolah yang warganya berakhlak mulia. 

b) Senantiasa mengadakan pertemuan rutin antara guru dan orang tua murid 

untuk membahas permasalahan anak yang terjadi di sekolah. 

2. Bagi dewan guru 

a) diharapkan agar selalu menemukan solusi dalam mengatasi masalah yang 

dihadapi oleh siswa. 

b) Senantiasa bekerjasama dengan wali murid untuk melakukan pemantauan 

terhadap siswa. 

c) Hendaknya selalu menjadi teladan yang baik  

d) Hendaknya guru mempertahankan pelaksanaan pembinaan akhlak yang 

sudah membudaya dalam lingkungan sekolah, bahkan diharapkan dapat 

ditingkatkan dan jauh lebih baik lagi. 

3. Bagi orang tua 

a) Hendaknya selalu mengawasi dan memperhatikan anaknya di rumah. 

b) Senantiasa menjaga komunikasi yang baik antara orang tua dan guru. 
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c) Memberikan teladan yang baik kepada anaknya. 

4. Bagi siswa 

a) Senantiasa mentaati peraturan dan kegiatan-kegiatan yang ditetapkan oleh 

sekolah. 

b) Hendaknya pelaksanaan pembinaan akhlak di sekolah ini juga 

dilaksanakan di rumah. 

 


