
BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan tersebut maka peneliti dapat menarik 

beberapa kesimpulan sebagai akhir dari pengkajian berdasarkan kondisi yang 

terjadi pada tempat penelitian berlangsung, adapun kesimpulan yang dapat 

ditarik adalah sebagai berikut: 

a. Perilaku ibadah keagamaan siswa MAS Al-khairaat Desa Mekarjaya masih 

belum dilaksanakan dengan baik, siswa masih cenderung kurang menyadari 

bahwa shalat 5 waktu, puasa ramadhan dan mengaji TPQ merupakan ibadah 

yang harus atau wajib dilaksanakan oleh umat muslim 

b. Perilaku sosial keagamaan siswa MAS Al-khairaat Desa Mekarjaya kurang 

baik, hal ini terlihat dalam keseharian siswa di lingkungan sekolah maupun 

di masyarakat, mereka kurang menghargai sesama temannya menganggap 

bahwa itu sudah hal yang biasa diucapkan, dan itu menjadi kebiasaan buruk 

yang apabila dibiarkan dan tidak ada pembinaan dalam lingkungan keluarga 

dan  sekolah, maka siswa mempunyai sifat buruk dan tidak disukai 

dikalangan siswa maupun masyarakat. 

c. Pelaksanaan ibadah dan sosial keagamaan siswa MAS Al-khairaat Desa 

Mekarjaya Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan belum 

berjalan sebagaimana mestinya karena disebabkan oleh beberapa kendala, 

yakni; Kurangnya perhatian orang tua siswa terhadap anaknya, kurangnya 

pengawasan para guru terhadap perkembangan sikap siswa, kurangnya 



kesadaran siswa tentang pentingnya ajaran islam, dan tingkat pendidikan dan 

kesibukan orang tua. 

d. Upaya pembinaan perilaku ibadah dan sosial keagamaan siswa MAS Al-

khairaat Desa Mekarjaya Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe 

Selatan akan mengalami peningkatan bila ditunjang oleh adanya kerjasama 

antara guru dan orang tua siswa, menambah kegiatan-kegiatan di sekolah, 

meningkatkan pendidikan islam di keluarga dan adanya kerjasama OSIS 

dengan guru yang terus memberikan teladan yang baik bagi anak bangsa 

agar mempunyai kepribadian muslim serta agar tercapainya  tujuan lembaga 

pendidikan. 

B. Saran 

a. Dalam rangka peningkatan perilaku keagamaan siswa MAS Al-khairaat 

Desa Mekarjaya Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan, 

diharapkan agar dalam lingkungan sekolah khususnya pihak-pihak sekolah 

saling bekerja sama untuk mengefektifkan kegiatan keagamaan agar siswa 

menyadari betapa pentingnya pendidikan islam dalam lingkungan sekolah, 

keluarga dan masyarakat. 

b. Dalam rangka peningkatan perilaku keagamaan siswa, di harapkan agar 

guru, tokoh agama, terkhusus orang tua siswa memberikan contoh teladan 

yang baik serta memberikan motivasi kepada siswa agar senantiasa 

menjalankan ibadah dan mengikuti kegiatan keagamaan di sekolah maupun 

di masyarakat. 



c. Di harapkan kepada tokoh agama agar mengaktifkan dan mengefektifkan 

lembaga Pendidikan Islam yang ada berupa Mesjid, kegiatan LDK untuk 

siswa MAS Al-khairaat Desa Mekarjaya dan kegiatan TPQ agar dijadikan 

tempat belajar dikalangan anak-anak, pemuda dan orang tua untuk 

memahami ajaran agamanya dengan baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


