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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan dari serangkaian pembahasaan diatas, pada bab ini penulis 

akan mengemukakan beberapa kesimpulan dari skripsi ini sekaligus saran-saran 

yang ditunjukkan pada pihak-pihak yang terkait dengan topik pembahasan. 

Adapun kesimpulan yang dimaksud dalam kaitannya dengan Strategi Guru 

Dalam Meningkatkan Akhlak Al-Karimah Siswa Di MTs Syafi’iyah Besuk 

Probolinggo sebagai berikut: 

1. Strategi guru dalam meningkatkan Akhlak Al-Karimah siswa kepada 

Allah SWT di MTs Syafi’iyah Besuk Probolinggo. 

Strategi guru dalam meningkatkan akhlakul karimah kepada Allah SWT 

di MTs Syafi’iyah Besuk yaitu dengan memberikan penjelasan mengenai 

akhlakul karimah kepada Allah SWT dan memberikan teladan untuk 

berakhlakul karimah kepada Allah SWT dengan mengajarkan kepada 

siswa tentang kewajiban untuk beribadah dengan melaksanakan perintah-

Nya dan menjauhi larangan-Nya . 

2. Strategi guru dalam meningkatkan Akhlak Al-Karimah siswa kepada 

sesama manusia di MTs Syafi’iyah Besuk Probolinggo. 

Strategi guru dalam meningkatkan akhlakul karimah kepada sesama 

manusia di MTs Syafi’iyah Besuk yaitu dengan lebih menekankan siswa 
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untuk mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari, dan memberi 

perhatian lebih kepada siswa yang perilakunya kurang baik dan 

memberikannya pengarahan serta mengawasi siswa lainnya agar selalu 

berperilaku baik. 

3. Strategi guru dalam meningkatkan Akhlak Al-Karimah siswa kepada 

lingkungan di MTs Syafi’iyah Besuk Probolinggo. 

Strategi Guru dalam meningkatkan akhkak kepada lingkungan di MTs 

Syafi’iyah Besuk yaitu dengan memberikan penjelasan kepada siswa 

tentang kedudukan manusia sebagai khalifah di muka bumi sehingga 

harus menjaga kelestarian alam, menghimbau siswa untuk selalu menjaga 

kebersihan, membuang sampah pada tempatnya dan mengajak siswa 

untuk gotong royong 

B. Saran 

Saran peneliti untuk lebih meningkatkan Strategi Guru Dalam 

Meningkatkan Akhlak Al-Karimah Siswa, maka dalam hal ini diberikan saran-

saran kepada seluruh komponen di sekolah tersebut antara lain: 

1. Bagi Kepala Sekolah 

Dengan adanya hasil penelitian ini, hendaklah kepala sekolah 

menghimbau kepada para guru untuk lebih memperhatikan siswa dalam 

proses pembelajarannya. Misalnya dengan memberikan fasilitas yang 

dibutuhkan guru serta mengadakan pelatihan-pelatihan ataupun 
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musyawarah dengan guru yang lain untuk saling bertukar pendapat 

mengenai meningkatkan akhlakul karimah pada siswa. 

2. Bagi Guru 

Hendaknya guru senantiasa meningkatkan kemampuan kompetensi 

pedagogik sebagai langkah mengatur siswa dalam pembelajaran, 

menerapkan metode sesuai kebutuhan siswa yang dapat membuat peserta 

didik tertarik dan antusias dalam mengikuti pelajaran serta 

membangkitkan motivasi belajar siswa. 

3. Bagi Peserta Didik 

Bagi siswa, diharapkan selalu bisa memberi masukan kepada guru dalam 

melaksanakan proses pembelajaran. Selain itu para siswa juga harus bisa 

memperhatikan guru saat mengajar, serta bisa lebih semangat untuk 

belajar. Agar bisa menerapkan apa yang didapat di sekolah bisa 

diamalkan dalam kehidupan sehari-hari 

4. Bagi peneliti berikutnya 

Hasil penelitian ini dapat dikembangkan dan dilanjutkan melalui peneliti 

berikutnya agar menemukan Strategi Guru Dalam Meningkatkan Akhlak 

Al-Karimah Siswa 

5. Bagi IAIN (Institut Agama Islam Negeri) Tulungagung 

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi IAIN (Institut Agama Islam 

Negeri) Tulungagung sebagai bahan masukan untuk menanggulangi 

jenis-jenis strategi dalam meningkatkan akhlak siswa. Sehingga ketika 
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berada di lapangan calon guru tersebut sudah berbekal materi dan 

pengetahuan dalam menangani siswa.. 


