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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Sebagai akhir dari pembahasan yang telah dilakukan dalam bab sebelumnya, maka 

peneliti disini menyajikan hasil dari penelitian berupa kesimpulan, yang diperoleh dari 

penelitian yang berjudul “Peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam Meningkatkan 

Perilaku Islami Siswa di Sekolah  Menengah Pertama Negeri 1 Ngantru Tulungagung”. 

1. Hambatan yang dialami guru PAI dalam meningkatkan perilaku islami siswa di 

SMPN 1 Ngantru Tulungagung disebabkan karena beberapa faktor. Hambatan 

utamanya adalah dari latar belakang, dan kondisi sosial lingkungan siswa yang 

kurang mendukung, sehingga berpengaruh terhadap perilaku siswa saat di sekolah. 

Ada juga siswa yang sulit diatur dikarenakan kurangnya bekal pendidikan dari 

keluarga. dan juga pergaulan siswa di luar sekolah berpengruh pula terhadap karakter 

siswa itu sendiri. 

2. Peran Guru pendidikan Agama Islam sebagai pendidik dalam meningkatkan perilaku 

islami siswa di SMPN 1 Ngantru Tulungagung dilakukan dengan berbagai upaya, 

diantaranya melalui kebijakan yang ada di sekolah berupa himbauan kepada siswa 

untuk memakai pakaian yang menutup aurat, melalui kegiatan-kegiatan keagamaan 

di sekolah berupa program literasi membaca kitab suci, pengajian tiap hari sabtu di 

mingu akhir bulan, kegiatan pengajian pada hari jumat yang dilanjutkan sholat jum’at 

bagi siswa laki-laki, dan juga dengan pembiasaan siswa untuk sholat dhuhur 

berjamaah di sekolah. 
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3. Peran guru PAI dalam meningkatkan perilaku islami siswa di SMPN 1 Ngantru 

Tulungagung bisa dikatakan menujukan hasil yang positif, hal tersebut bisa dilihat 

dari banyaknya partisipasi siswa dalam mengikuti kegiatan keagamaan di sekolah. 

Dan juga hasil positif tersebut bisa dilihat dari sopan santun siswa saat bertemu 

dengan guru atau pun ketika siswa berbincang dengan orang yang lebih tua dari 

mereka. 

B. Saran 

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, disini peneliti menuliskan saran 

atau masukan yang mungkin dapat berguna bagi lembaga, guru, siswa dan juga pihak lain 

yang membutuhkan. Utamanya mengenai peran guru Pendidian Agama Islam dalam 

meningkatkan perilaku Islami siswa di SMPN 1 Ngantru. Berikut saran atau masukan 

yang bisa peneliti sampaikan: 

1. Bagi Kepala SMPN 1 Ngantru Tulungagung 

 Hendaknya skripsi yang peneliti tulis ini bisa dijadikan bahan kepustakaan 

sehingga menambah khasanah keilmuan dalam bidang pendidikan agama Islam 

khususnya yang berkaitan dengan peran guru pendidikan agama Islam dalam 

keningkatkan perilaku Islami siswa, semoga selain unggul dalam prestasi bidang 

akademik, siswa juga mampu untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang 

diajarkan oleh Islam. 

2. Bagi Guru SMPN 1 Ngantru Tulungagung 

 Hendaknya hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan, utamanya yang 

berkaitan dengan peran guru pendidikan Agama Islam sendiri dalam meningkatkan 

perilaku Islami siswa di SMPN 1 Ngantru Tulungagung.  



88 
 

3. Bagi siswa di SMPN 1 Ngantru Tulungagung 

 Hendaknya senantiasa terus belajar dan juga senantiasa menjaga rasa kesadaran 

diri dalam berperilaku, sehingga dapat terwujudnya perilaku yang berdasarkan 

akhakul karimah dalam kehidupan sehari-hari. 

4. Bagi peneliti yang akan datang. 

 Hendakna hasil penelitian yang bisa dikatakan jauh dari kata sempurna ini, bisa 

dijadikan sebagai bahan referensi untuk mengadakan penelitian lebih lanjut 

utamanya yang berkaitan dengan peran guru Pendidikan Agama Islam dalam 

meningkatkan perilaku islami siswa. 

 




