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BAB V  

PENUTUP 
 

5.1  Kesimpulan 

 

  Berdasarkan hasil penelitian dan setelah menganalisis data-data yang 

telah dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi dan wawancara dalam 

penelitian ini, maka peneliti dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dengan adanya pembinaan yang dilakukan oleh guru pendidikan agama 

Islam sebagai bentuk menanamkan akhlakul kharima siswa baik itu 

akhlak kepada Allah dan sesama manusia hal ini dilakukan agar siswa 

mampu dan terhindara dari berbagai perbuatan, pengaruh yang dapat 

merusak kepribadian siswa ditengah perkembangan modernisasi dan 

kerisis akhlak yang menimpa dunia pendidikan saat ini. 

2. dengan adanya strategi guru pendidikan agama Islam dalam membina 

akhlakul kharima siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler dengan 

berbagai bentuk krgiatan yang berupa, Doa bersama, Shalat berjama‟ah, 

Pengkajian setiap hari jum‟at, peringatan hari besar islam, 

Membiasakan budaya 5S ( Salam, Senyum, Salim, Sopan, dan Santun), 

serta Kegiatan baksos (Bakti sosial).  

3. Adapun faktor pendukung dan penghambat pembinaan akhlakul 

kharimah siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler yang dilakukan oleh 

guru pendidikan agama Islam meliputi faktor dari peserta didik, 

Memiliki semagat jihat, serta peran orang tua. hal yang menjadi 

pendukung dalam pembinaan akhlak siwa. begitup dengan faktor 
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penghambat meliputi dari siswa sendiri sebagai objek atau peserta 

didik, kurangnya sarana prasarana, dan pengaruh lingkungan interaksi 

siswa dalam melakukan tindakan sikap dan merekam berbagai hal. 

5.2  Saran 
 

               Berdasarkan kesimpulan yang dihasilkan melalui penelitian ini, maka 

penulis memberikan beberapa saran sekaligus sebagai pertimbangan dari 

beberapa pihak hal yang perlu menjadi catatan terkait dengan pembinaan 

akhlakul kharimah siswa melalui kegiatan ekstrajurikuler yakni : 

1. Hendaknya pihak sekolah membuat kebijakan terkait tatatertib yang 

mendukung lebih tegas terhadap kegiatan pembinaan dalam membina akhlak 

siswa. Hal tersebut agar menumbuhkan rasa jerah terhadap siswa yang tidak 

serius maupun lalai dalam mengikuti kegiatan tersebut, serta terus 

melakukan hubungan kerjasama orang tua wali siswa demi tercapainya 

sinergilitas tujuan pendidikan. kususnya dalam membina akhlakul kharimah 

siswa. 

2. Hendaknya guru pendidka agama Islam serta guru lainya bersinergi dalam 

mempertahankan pelaksanaan pembinaan akhlakul kharimah yang telah 

membudaya dalam lingkungan sekolah, bahkan diharapkan dapat  di 

tingkatkan dan jauh lebih efektif dan efesien. 

3. Hendaknya siswa-siswi memupuk kesadaran akan pentingnya pembinaan 

akhlakul kharimah yang dilaksanakan di sekolah, sehingga mereka dapat 

memperbaiki akhlak mereka tanpa harus dikomando terlebih dahulu dan 

dapat memperaktekkanya dalam kehidupan sehari-hari. 


