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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Setelah melalaui proses demi proses penelitian, pengkajian dan 

pembahasan, baik secara teoritis maupun empiris mengenai penelitian 

yang berjudul problematika guru pendidikan agama Islam dalam 

pembinaan akhlak siswa di SMA Negeri 1 Kandat Kabupaten Kediri maka 

peneliti atau penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pembinaan akhlak siswa melalui pendidikan agama Islam di SMA 

Negeri 1 Kandat Kabupaten Kediri dilakukan oleh guru dengan cara 

memaksimalkan proses belajar mengajar yang dikaitkan dengan akhlak 

siswa. 

2. Mengenai kepribadian yang dimiliki oleh siswa sudah banyak variable 

yang menunjukkan kearah yang baik. Meskipun masih banyak kendala 

dakam proses pembinaan akhlak salah satunya yakni, fungsi 

pengawasan yang masih belum bisa maksimal karena perbedaan pola 

pengawasan yang ada di lingkungan sekolah dan di lingkungan rumah. 

3. Peran guru PAI sebagai teladan dalam membina akhlak alkarimah 

siswa di SMA Negeri 1 kandat kabupaten Kediri adalah sebagai 

berikut: 1) selalu berusaha membimbing siswa-siswi untuk berperilaku 

dengan baik, mengingatkan jika mereka melakukan perbuatan yang 

tidak terpuji, 2) selalu berusaha memberikan contoh yang baik bagi 



97 
 

siswa agar para siswa memberikan feedback yang baik pula dalam 

kehidupan sehari-hari, 3) memberikan contoh nyata pada saat mengajar 

yaitu mengucapkan salam terlebih dahulu, setelah itu berdoa secara 

bersama-sama. Dengan hal-hal kecil semacam itu secara tidak 

langsung siswa akan meniru kebiasaan yang dilakukan oleh guru. 

B. Saran-saran 

Dari hasil penelitian dan kenyataan yang ada di lapangan, maka 

penulis atau peneliti pada bagian ini memberikan saran-saran atau gagasan 

sebagai pertimbangan dalam pengembangan pendidikan agama Islam yang 

terkait dalam pembinaan akhlak siswa melalui pendidikan agama 

Islam.Peran yang dilakukan guru PAI sudah cukup baik, dan kiranya demi 

peningkatan perilaku terpuji yang optimal, penulis ingin memberikan 

saran-saran sebagai berikut: 

1. Kepada Kepala Sekolah 

Supaya pembelajaran bidang studi pendidikan agama Islam 

dalam hal pembinaan akhlak alkarimah siswa dapat berjalan dengan 

baik dalam menopang pencapaian visi dan misi sekolah SMA Negeri 1 

kandat kabupaten Kediri, maka sebaiknya pelaksanaan pembelajaran 

pendidikan agama Islam lebih ditingkatkan dan lebih mengupayakan 

agar sarana dan prasarana keagamaan lebih dilengkapi, sehingga 

keberhasilan pembelajaran pun dapat meningkat. 

2. Kepada Guru Pendidikan Agama Islam 



98 
 

Dalam usaha pembinaan akhlak alkarimah siswa, guru PAI 

hendaknya menyadari bahwa tidak semua siswa memiliki kesadaran 

untuk belajar PAI. Untuk itu guru harus senantiasa memotivasi siswa 

agar memiliki kesadaran untuk belajar PAI. Selain itu pembinaan 

akhlak kepada siswa harus senantiasa dilakukan agar budaya akhlak 

terpuji siswa bisa menjadi kebiasaan sehari-hari. 

3. Kepada Orang tua 

Sebagai orang tua hendaknya selalu memberikan arahan dan 

dukungan (moril maupun materil) kepada anaknya agar mereka terus 

meningkatkan semangat dalam belajarnya dan memberikan bimbingan 

untuk selalu berperilaku terpuji. 

4. Kepada Siswa 

para siswa hendaknya harus tetap menjaga perilaku yang baik 

yang selama ini sudah dilakukanya dan meningkatkan yang dinilai 

masih kurang khususnya dalam hal-hal yang bersifat wajib jangan 

sampai ditinggalkan seperti melaksanakan sholat lima waktu. 

5. Kepada peneliti selanjutnya 

Kepada peneliti selanjutnya diharapkan semoga dapat 

melakukan penelitian lanjutan sehingga dapat membantu peran guru 

PAI untuk membina dan meningkatkan akhlak terpuji pada siswa. 


