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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. Efektivitas pembelajaran pendidikan agama Islam yang dilakukan oleh guru 

terhadap siswanya guna untuk meningkatkan evektifitas pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam sudah berjalan dengan efektif, akan tetapi belum 

tercapai dengan maksimal yang dimana siswa masih banyak melanggar tata 

tertip yang ditetapakn oleh sekolah ataupun oleh guru.  

2. Faktor pendukung dalam pembinaan akhlak mulia yaitu keteladan dari 

guru, kepala sekolah, orang tua, kurikulum serta kemauan peserta didik 

untuk belajar agama Islam. Sedangkan faktor penghambat adalah 

kurangnya pengawasan orang tua, kurangnya keteladanan dari guru, belum 

ada sarana ibadah di lingkungan sekolah. 

3. Sedangkan solusi untuk mencapai ke efektivitasan pembinaan akhlak mulia 

yakni kesadaran besar dan paling utama memulainya dari dua dasar Al-

Qur’an dan Hadis yang merupakan dua landasan utama dalam efektivitas 

pembinaan akhlak mulia. Upaya mengatasi faktor penghambat adalah orang 

tua perlu meningkatkan pengawasan terhadap peserta didik ketika berada di 

rumah, perlu kerja sama antara orang tua dan guru dalam pembinan akhlak, 

perlu rapat kepala sekolah dan dewan guru setiap bulan untuk mengetahui 
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tingkat pembinaan guru terhadap peserta didik. 

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 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 akhlak mulia siswa. 

2. Hendaknya guru pendidka agama Islam serta guru lainya bersinergi, ataupun 

bekerja  bekerja sama dalam merawat pelaksanaan pembinaan akhlak mulia 

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 

akhlak mulia yang dilaksanakan di sekolah, sehingga mereka dapat 

memperbaiki akhlak mereka tanpa harus dikomando terlebih dahulu dan dapat 

memperaktekkanya dalam kehidupan sehari-hari. 


