
 
 

142 
 

BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari pembahasan hasil penelitian tentang strategi guru Pendidikan Agama 

Islam dalam membina Akhlakul Karimah siswa di SMK Negeri Bandung 

Tulungagung, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Strategi guru Pendidikan Agama Islam dalam menginternalisasi nilai-nilai 

Akhlakul Karimah di SMK Negeri Bandung Tulungagung yaitu adanya 

tata tertib disekolah, guru Pendidikan Agama Islam mencontohkan suri 

tauladan yang baik (Uswatun Hasanah) kepada peserta didik, adanya 

pendidikan dengan nasihat, memberikan perhatian secara khusus kepada 

peserta didik, penanaman pembiasaan beribadah kepada peserta didik agar 

tidak meninggalkan ibadah wajib dan selalu mengingat Allah SWT, 

memberikan pengajaran berupa praktik langsung kepada peserta didik.  

2. Strategi guru Pendidikan Agama Islam dalam mewujudkan nilai-nilai 

Akhlakul Karimah dalam perilaku siswa di SMK Negeri Bandung 

Tulungagung yaitu dengan cara membiasakan peserta didik membaca do’a 

dan Al Qur’an pada pagi hari atau sebelum pembelajaran dimulai, 

pembiasaan sholat dhuhur berjama’ah, memberikan praktik keagamaan 

kepada peserta didik, melakukan kegiatan peringatan hari besar Islam 

(PHBI), rutin pemeriksaan tata tertib. 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan penelitian diatas penulis memberikan berbagai 

saran sebagai berikut: 

1. Bagi fakultas tarbiyah dan ilmu keguruan IAIN Tulungagung dengan 

adanya penelitian ini hendaknya bisa digunakan sebagai pustaka bagi 

peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji tentang strategi pembelajaran 

guru Pendidikan Agama Islam dalam membina Akhlakul Karimah. 

2. Bagi lembaga SMK Negeri Bandung Tulungagung seyogyanya dapat 

berguna sebagai bahan masukan untuk meningkatkan strategi guru 

Pendidikan Agama Islam dalam membina Akhlakul Karimah siswa di 

SMK Negeri Bandung Tulungagung. 

3. Bagi penulis Menambah wawasan dan pengetahuan tentang 

permasalahan dalam bidang pendidikan, khususnya dalam strategi 

pembelajaran pendidikan agama Islam dalam melakukan pembinaan 

Akhlakul Karimah dan penelitian ini bisa digunakan sebagai 

pembelajaran dan pedoman jika nanti menjadi Guru Pendidikan 

Agama Islam supaya memiliki strategi yang baik mengenai pembinaan 

Akhlakul Karimah dan bahan latihan dalam penulisan ilmiah. 

Sekaligus memberikan tambahan hasanah pemikiran konsep 

pendidikan Islam. 

4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan hasil penelitian dapat dijadikan 

tambahan referensi dan dapat melakukan penelitian yang lebih 
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sempurna mengenai strategi pembelajaran guru Pendidikan Agama 

Islam dalam membina Akhlakul Karimah. 


