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BAB VI 

PENUTUP 

 

Pada BAB VI ini akan di uraikan mengenai kesimpulan dari penelitian ini 

yang meliputi kesimpulan dan saran.  

A. Kesimpulan  

Berdasarkan pembahasan hasil temuan penelitian tentang peran guru 

Pendidikan Agama Islam dalam membina akhlak siswa-siswi di MTs Al-

Huda Bandung Tulungagung disimpulkan bahwa:  

1. Peran guru Aqidah Akhlak dalam membina akhlak siswa-siswi di MTs Al-

Huda Bandung Tulungagung adalah sebagai berikut:  

Peran yang dilakukan guru pendidikan agama Islam dalam 

membina akhlak siswa di MTs Al-Huda Bandung Tulungagung yaitu (1) 

Peran guru Aqidah Akhlak sebagai Edukator (termasuk kepala sekolah) 

dan para karyawan. (2) Peran guru Aqidah Akhlak sebagai Motivator 

untuk berbuat kebaikan dengan memberikan anjuran diharapkan siswa 

menjalankannya sehingga dapat membina akhlak siswa. (3) Peran guru 

Aqidah Akhlak sebagai Evaluator yaitu dengan melakukan kegiatan-

kegiatan rutinitas setiap hari seperti bersalaman dengan guru ketika masuk 

kesekolah atau masuk kelas, sholat berjamaah dan juga membaca Al-

Quran setiap pagi. 

2. Hambatan guru Aqidah Akhlak dalam membina akhlak siswa-siswi di MTs 

Al-Huda Bandung Tulungagung  

Hambatan guru Aqidah Akhlak dalam membina akhlak siswa yakni: 

(a) Kemauan diri pada siswa, yang tumbuh dari dalam diri siswa untuk 

selalu melaksanakan perbuatan, baik itu tindakan terpuji atau tercela dalam 

kehidupannya. (b) Lingkungan keluarga, yang mempunyai tanggung 

jawab memelihara, merawat, melindungi, dan mendidik anak. (c) 
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Lingkungan sekolah, guru sebagai orang tua kedua memiliki tanggung 

jawab kepada siswa seperti halnya kepada anak sendiri dengan mendidik 

dan membina siswa dan (d) Lingkungan masyarakat, yang memiliki 

cakupan yang lebih luas dan pengaruh yang sangat besar dalam 

membentuk kepribadian dan akhlak siswa.  

3. Dampak guru Aqidah Akhlak dalam membina akhlak siswa-siswi di MTs 

Al-Huda Bandung Tulungagung  

Dampak yang dihasilkan dari peran guru Pendidikan Agama Islam 

dalam membina akhlak adalah sebagai berikut: (a) Terbentuknya akhlak 

siswa-siswi yang baik, sehingga siswa terhindar dari perilaku-perilaku 

menyimpang dan perilaku tindak pidana, siswa terbiasa ketika bertemu 

dengan guru selalu berjabat tangan. (b) Siswa rajin beribadah dan senang 

belajar agama Islam. Siswa yang memiliki akhlak yang baik maka dalam 

hal ibadahpun juga akan baik.  

B. Saran  

Berdasarkan hasil kesimpulan peneliti memberikan saran yang 

mungkin dapat berguna bagi orang lain diantaranya:  

1) Bagi kepala dan guru MTs Al-Huda Bandung Tulungagung diharapkan 

penelitian ini berguna dalam rangka peningkatan mutu pengajaran dan 

mendidik siswa berakhlak, serta untuk mencetak kader bangsa yang 

berkualitas  

2) Bagi sekolah lain diharapkan penelitian ini berguna sebagai bahan 

referensi sekolah lain untuk membina dan mendidik siswa-siswi 

berakhlak.  

3) Bagi perpustakaan IAIN Tulungagung untuk menambah ilmu pengetahuan 

koleksi bacaan dan informasi mahasiswa.  

4) Bagi para pembaca/peneliti lain sebagai bahan masukan atau referensi 

yang kaitannya dengan pembinaan akhlak siswa.  

 


