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BAB VI 

PENUTUP 

 

 

 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan dari pembahasan yang telah dipaparkan oleh penulis 

tentang upaya guru pendidikan agama Islam dalam menanamkan akhlak 

melalui proses pembelajaran siswa kelas VII di SMP Negeri 1 Nglegok 

dapat disimpulkan sebagai berikut. 

1. Upaya Guru Pendidikan Agama Islam dalam Menanamkan Akhlak 

Melalui Proses Pembelajaran Siswa Kelas VII di SMPN 1 Nglegok 

yaitu:  

a. Dengan memberikan teladan kepada siswa (Uswatun Hasanah). 

b. Dengan memberikan nasihat 

c. Dengan pembiasaan (ibadah)  

d. Dengan praktek materi pelajaran yang udah selesai diajarkan  

e. Dengan memberikan ceritah dan kisah  

f. Dengan memberikan hukuman 

2. Faktor pendukung dan penghambat dalam menanamkan akhlak melalui 

proses pembelajaran siswa kelas VII SMP Negeri 1 Nglegok yaitu: 

Faktor Pendukung:  

a. Adanya guru yang berkompetensi 

b. Sarana peribadatan yang memadai  

c. Adanya dukungan dan motovasi dari keluarga 
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Faktor Penghambat: 

a. Adanya faktor lingkungan luar sekolah (masyarakat) 

b. Adanya tayangan media masa yang berdampak buruk pada anak  

c. kekurangan jam pelajaran pendidikan agama Islam 

B. Saran –saran 

 

1. Kepada kepala sekolah SMP Negeri 1 Nglegok, hendaknya 

meningkatkan bimbingan dan pembinaan serta pengawasan terhadap 

peserta didik dalam berperilaku, karena yang menjadi tauladan di 

sekolah adalah guru dan berkewajiban seorang guru adalah mendidik, 

membimbing, membina, mengarahkan dan memberi tauladan yang 

baik. 

2. Kepada guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 Nglegok, 

hendaknya mengajak semua guru untuk menanamkan dan menerapkan 

akhlak kepada siswa. Serta meningkatkan pengetahuan khususnya 

dalam bidangkeagamaan. 

3. Kepada siswa, hendaknya selalu menerapkan apa yang telah diajarkan 

oleh bapak ibu guru karena suatu ilmu yang bermanfaat adalah ilmu 

yang diamalkan, yang mendekatkan diri kita kepada Allah dan dengan 

begitu akan memiliki jiwa kepribadian muslim yang seutuhnya dan 

berakhlak mulia. 

4. Seluruh keluarga besar SMP Negeri 1 Nglegok, baik guru, siswa, setaf 

tata usaha hendaknya saling bekerja sama dalam hal meningkatkan 
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mutu pendidikan dan mencetak kader yang terampil dan berkahlak 

mulia. 


