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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data sebagai hasil 

penelitian yang dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Strategi guru pendidikan agama Islam dalam membina kenakalan siswa di 

Madrasah Tsanawiah untu melambi kecamatan wangi-wangi timur wakatobi 

yaitu memulai pemberian nasehat kepada siswa di kelas atau individual, 

memberikan pendidikan agama secara baik kepada siswa, yasinan bersama dan 

sholat dzuhur secara berjamaah secara berjamaah dimisolah dekat mesjid, 

pembinaan terhadap siswa yang telah mengalami tingkah laku kenakaln atau 

yang telah menjalin suatu hukuman akibat kenakalannya, pemberian hukuman 

yang berefek jela pada siswa yang melakukan kenakaln disekolah. 

2. Pembinaan Keagamaan  siswa di Madrasah Tsanawiyah Untu Melambi 

Kecamatan  Wangi-Wangi Timur Kabupaten Wakatobi  tergolong dalam 

kenakalan ringan seperti tidak memperhatikan guru saat pembelajaran 

berlangsung, saat proses pembelajaran, membuang sampah sembarangan, 

berkeliaran saat jam pelajaran berlangsung, keluar dari lingkungah sekolah 

tanpa izin. Adapun kenakalan-kenakalan yang sedang seperti berpacaran 

mengotori gedung sekolah. Sedangkan kenakalan-kenakalan berat seperti 

membawa rokok di sekolah, merokok di lingkungan sekolah. 
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3. Faktor yang mendukung pembinaan kenakalan siswa di Madrasah Tsanawiah 

Untu Melambi Kecamatan Wangi-Wangi Timur Kabupaten Wakatobi da dua, 

yaitu faktor dari dalam seperti potensi fisik, intelektual dan hati (rohaniah) 

yang dibawa siswa dari sejak lahir. Dan kemudian yang kedua adalah faktor 

dari luar seperti kedua orang tua di rumah, guru di sekolah, dan tokoh 

masyarakat. Kemudian faktor penghambat pembinaan kenakalan siswa di 

Madrasah Tsanawiah Untu Melambi Kecamatan Wangi-Wangi Timur 

Kabupaten Wakatobi adalah dari segi sarana dan prasarana dan kedisiplinan. 

Hal ini sangat penting dalam pembinaan akhlak Islamiah para siswa sehingga 

guru harus betul-betul memberikan contoh yang baik terhadap siswanya sesuai 

yang telah dianjurkan oleh Nabiullah Muhammad Saw. Agar mewujudkan 

peserta didik yang berakhlak mulia, terampil dan berprestasi. 

B. Saran 

Segala apa yang kita laksanakan pasti tidak lepas dari sebuah ketidak 

sempurnaan, kesempurnaan hanyalah milik Allah semata setelah mengadakan 

penelitina dan terlibat langsung didalamnya maka penulis akan menyambung 

sedikit saran antara lain. 

1. Guru pendidikan agama Islam seharusnya lebih kreatif lagi dalam menentukan 

strategi dalam membina kenakalan siswa.  misalnya disesuaikan dengan suatu 

hal yang sangat digemari oleh peserta didik, sehingga pada nantinya peserta 

didik akan mengikutinya tampa mereka dipaksa ataupun digurui 

2. Strategi yang dilakukan guru pendidikan agama islam diharapkan lebih 

bervariasi dan kreatif lagi agar menjadi lebih efektif dan lebih baik dalam 
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membina kenakalan siswa di Madrasah Tsanawiah Untu Melambi Wangi-

Wangi Timur Wakatobi. 

3. Bagi siswa untuk lebih mematuhi aturan dan tata tertib yang telah disepakati 

dan disetujui barsama, baik di dalam kelas, maupun ruang lingkup lingkungan 

sekolah dan rumah sehingga menjadi manusia yang berakhlakul karimah. 
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