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BAB V 

PENUTUP 

5.1   Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan 

sebagai jawaban rumusan permasalahan sebagai berikut: 

1. Perilaku Siswa Di SMA Negeri 1 Wawonii Tenggara. Berbagai bentuk 

perilaku siswa yang secara umum yaitu seperti terlihat pada saat proses 

pembelajaran berlangsung dan diluar jam pembelajaran, beberapa siswa 

masih kurang kesadaran pada dirinya tentang pentingnya menjaga 

kerukunan, kurangnya sopan santun kepada guru maupun teman sebaya, 

ketika didalam kelas masih terdapat yang kurang aktif terlihat dengan 

ketika proses belajar dilakukan secara kolektif/kelompok masih ada siswa 

yang sering memilih-milih teman dalam belajar hingga ada yang 

cenderung diam-diam saja se 

2. Pembinaan Perilaku Siswa Berbasis Multikultural Di SMA Negeri 1 

Wawonii Tenggara. Dalam melakukan pembinaan  tersebut dengan 

pemberian nasehat, membangun pembiasaan serta memberikan 

keteladanan secara terus menerus kepada siswa agar terbentuk kebiasaan 

yang baik dalam dirinya ketika berperilaku dalam lingkungan sekolah 

maupun lingkungan masyarakat.  

3. Strategi Guru PAI Dalam Membina Perilaku Siswa Di SMA Negeri 1 

Wawonii Tenggara. Strategi guru PAI dalam membina perilaku siswa 
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berbasis multikultulral yaitu melalui kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah 

seperti ketika upacara bendera dan ketika pemilu sekolah, dan pada saat 

kegiatan keagamaan. Ada pada saat proses pembelajaran didalam kelas, 

serta ada di luar kegiatan sekolah. 

5.2  Saran 

Setelah mengamati dan menganalisa data yang berhasil diperoleh penulis 

serta dari hasil kesimpulan di atas, maka penulis menyampaikan saran-saran 

kepada semua pihak yang berada di lingkungan SMA Negeri 1 Wawonii 

khususnya para siswa siswi dan guru sebagai berikut: 

1. Terkait dengan pembentukan akhlak siswa berbasis multikultural yang di 

SMA Negeri 1 Wawonii Tenggara sebaiknya pihak guru beserta 

jajarannya memberikan porsi lebih dalam pembentukan akhlak siswa 

berbasis multikulturah. Hal ini dimaksudkan agar siswa memiliki akhlak 

yang baik. 

2. Diharapkan kepada orang tua siswa agar senantiasa meningkatkan 

perannya membantu para guru dalam membina perilaku siswa agar 

menjadi lebih baik. 

3. Kepada siswa agar selalu belajar dengan giat dan berusaha untuk mematuhi 

segala peraturan dan tata tertib sekolah dengan baik serta selalu mematuhi 

perintah orang tua.  

 


