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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Upaya guru Pendidikan Agama Islam  dalam  membina akhlak siswa SD N 

02 Margosari dilaksanakan melalui pembiasaan, keteladanan, pembelajaran, 

pengontrolan, pembinaan, hukuman, nasihat, pemberian tugas, ceramah, tanya 

jawab, cerita, targhib (memotivasi cinta kebaikan), tarhim (larangan), bil hikmah 

(bijaksana) dan musyawarah. Guru Pendidikan Agama Islam belum melakukan 

evaluasi, yakni belum mengadakan curah pendapat, mengidentifikasi 

permasalahan, menganalisis masalah dengan teknik tertentu, mencari alternatif 

pemecahan, menentukan tindakan pemecahan masalah, merencanakan tindakan, 

melakukan tindakan dan mengevaluasi tindakan. 

Adapun upaya lain yang dilakukan guru Pendidikan Agama Islam dalam 

membina akhlak siswa adalah menanamkan dan membangkitkan keyakinan 

beragama dengan cara memberikan pemahaman tentang akhlak kepada Allah dan 

pemahaman untuk meneladani akhlak Nabi Muhammad. Guru Pendidikan Agama 

Islam juga berupaya menanamkan etika pergaulan yang meliputi akhlak kepada 

orang tua, akhlak kepada guru, akhlak kepada saudara, akhlak kepada teman, 

akhlak kepada lingkungan, akhlak kepada lingkungan sosial. Upaya selanjutnya 

adalah menanamkan kebiasaan yang baik terutama dalam membiasakan untuk 

disiplin, bertanggung jawab, melakukan hubungan sosial dan ibadah ritual. 

Faktor pendukung dalam membina akhlak adalah adanya SDM guru yang 

cukup, adanya perhatian guru Pendidikan Agama Islam terhadap siswa serta 

keteladanan dan kesabaran guru Pendidikan Agama Islam, sarana dan prasarana 

yang memadai, input siswa cukup tinggi, serta kegiatan ekstra keagamaan seperti 

TPA (Taman Pendidikan al-Qur’an). Sedangkan faktor penghambat dalam 

membina akhlak adalah terbatasnya waktu, tingkat pemahaman, pengamalan serta 

penghayatan agama Islam berbeda-beda, minat siswa rendah, pergaulan siswa, 

ketika guru Pendidikan Agama Islam tidak mampu dalam bertingkah laku dan 
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menjaga amanat yang sudah ada, maka sudah tentu berefek pada ketidak efektifan 

siswa dalam belajar, dan perhatian orang tua kurang. 

Solusi yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam mengatasi faktor 

penghambat upaya guru Pendidikan Agama Islam dalam membina akhlak siswa 

yaitu siswa belum terbiasa melakukan ibadah seperti shalat dan kemampuan baca 

tulis al-Qur’an belum baik, maka guru Pendidikan Agama Islam mengadakan 

kegiatan ekstra keagamaan yaitu TPA (Taman Pendidikan al-Qur’an), sekolah 

menggalakkan kegiatan peringatan hari besar Islam, memberikan motivasi kepada 

siswa, kerjasama guru Pendidikan Agama Islam dan orang tua.  

B. Rekomendasi 

Sebagaimana telah dikemukakan pada latar belakang masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian serta mempertimbangkan hasil penelitian dari analisis data di 

atas, maka penulis dapat memberikan rekomendasi sebagai berikut : 

1. Kepada kepala sekolah diharapkan agar selalu meningkatkan jaringan 

sekolah dan mengadakan sosialisasi terus menerus kepada semua pihak 

yang diharapkan bisa memberikan dukungan terhadap kegiatan keagamaan 

dan pengamalan ibadah yang berhubungan dengan praktik. 

2. Kepada guru Pendidikan Agama Islam diharapkan menjalin kerjasama 

dengan wali murid khususnya dalam pengawasan atau pemantauan 

terhadap siswa, serta persamaan persepsi dalam mendidik anak dan 

ketauladanan. Senantiasa mendidik siswa dengan hati bukan hanya sekedar 

menggugurkan kewajiban. Senantiasa meningkatkan keilmuannya. Selalu 

menaati peraturan disekolah serta menjadi tauladan yang baik bagi 

siswanya. 

3. Kepada siswa agar ditingkatkan dalam memahami nilai-nilai agama Islam 

supaya bisa bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Senantiasa 

menaati nasihat guru Pendidikan Agama Islam, rajin belajar, menaati 

peraturan, rajin mengikuti kegiatan disekolah terutama kegiatan 

keagamaan seperti mengikuti TPA (Taman Pendidikan Al-Qur’an). 

4. Kepada orang tua agar memperhatikan dengan siapa anak bergaul atau 

bermain. Hal ini untuk menghindarkan anak dari pengaruh yang kurang 
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baik. Senantiasa meningkatkan perhatian terhadap anaknya dirumah, 

senantiasa bekerjasama dengan pihak sekolah guna meningkatkan kualitas 

anaknya. 
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