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BAB V 

KESIMPULAN 

5.1 Tipe Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai upaya guru dalam 

menanamkan nilai Agama di SDN 51 Mulaeno Kec.Poleang Tengah 

Kab.Bombana dan faktor pendukung dan faktor penghambat dalam menanamkan 

nilai Agama di SDN 51 Mulaeno Kec.Poleang Tengah Kab.Bombana  dapat 

disimpulkan bahwa: 

5.1.1 Upaya yang dilakukan guru dalam menanamkan nilai Agama di SDN 51 

Mulaeno Kec. Poleang Tengah Kab.Bombana meliputi 1) Menanamkan 

nilai keimanan (Aqidah) khususnya nilai ketakwaann pada siswa melalui 

pengajian disetiap hari jumat serta berdoa sebelum dan sesudah belajar dan 

menghafalkan surat-surat pendek setelah berdoa bersama. Hal ini bertujuan 

untuk meningkatkan nilai ketakwaan peserta didik. 2) Menanamkan nilai 

syariah (ibadah) pada siswa melalui praktek shalat setiap hari jumat serta 

pesantren kilat yang diadakan setiap bulan ramadhan. Hal ini bertujuan 

untuk meningkatkan nilai kedisiplinan pada saat melaksanakan ibadah serta 

nilai kejujuran pada saat berpuasa pada saat bulan ramadhan. 3) 

Menanamkan nilai akhlak pada siswa dengan menanamkan nilai sopan 

santun serta akhlak terhadap lingkungan dimana siswa dituntut untuk selalu 

hormat terhadap gurunya serta menjaga kebersihan dan kelestarian 

lingkungan sekolah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan nilai sopan 

santun, rasa hormat terhadap guru serta nilai kebersihan terhadap 

lingkungan yakni dengan menjaga kebersihan lingkungan sekitar. 
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5.1.2  Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam menanamkan nilai Agama 

pada siswa di SDN 51 Mulaeno Kec. Poleang Tengah Kab. Bombana yakni 

faktor pendukung meliputi 1) Guruyang selalu memberikan contoh dan 

menjadi tauladan bagi peserta didik. 2) Lingkungan sekolah dimana siswa 

selalu diarahkan untuk menerapkan dan mengamalkan nilai Agama yang 

diajarkan oleh guru. Adapun faktor penghambat dalam menanamkan nilai 

Agama pada siswa yakni meliputi 1) Fasilitas yang kurang memadai 

sehingga shalat berjamaah diganti dengan kegiatan praktek shalat yang 

dilakukan setiap hari jum‟at di masing-masing kelas. 2) Terbatasnya 

pengawasan pihak sekolah karena di SDN 51 Mulaeno sistemnya bukan 

full day jadi guru-guru tidak punya banyak waktu dalam mengawasi atau 

mengontrol siswa lebih lama. 

5.2 Saran 

 Berdasarkan data yang ditemukan , peneliti menyarankan beberapa hal terkait 

upaya guru dalam menanamkan nilai agama pada siswa di SDN 51 Mulaeno Kec. 

Poleang Tengah Kab. Bombana, berikut ini: 

5.2.1 Diharapkan kepala sekolah untuk tetap mempertahankan tugas dan tanggung 

jawabnya sebagai pemimpin dalam hal mendukung guru dalam 

menanamkan nilai Agama di SDN 51 Mulaeno agar bisa lebih baik lagi, 

serta adanya peningkatan kerja sama yang lebih kompak antara kepala 

sekolah dengan guru agar upaya-upaya yang diterapkan dalam menanamkan 

nilai agama di SDN 51 Mulaeno Kec. Poleang Tengah Kab. Bombana dapat 

berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang akan dicapai bersama. 
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5.2.2 Diharapkan guru-guru untuk mempertahankan perilaku disiplin dalam 

menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing agar senantiasa 

tercipta iklim pendidikan yang bermutu khusususnya nilai Agama, selain itu 

hendaknya guru-guru juga lebih meningkatkan keterampilannya dalam 

menanamkan nilai Agama pada siswa, yang dengan adanya keterampilan 

tersebut maka akan dapat meningkatkan kinerja guru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


