
BAB VI

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dipaparkan pada bab

sebelumnya dengan metode pengumpulan data observasi, wawancara, dan

dokumentasi, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Peran Gtrru Akidah

Akhlak Dalam Meningkatkan Akhlakul Karimah Peserta Didik Di MA At-

Thohiriyah Ngantru Tulungagung adalah sebagai berikut :

l. Nilai-nilai akhlakul karimah yang dominan di MA At-Thohiriyah Ngantru

Tulungagung adalah sebagai berikut :

a.. Sopan santun

b. Disiplin dalam melaksanakan kegiatan

c. Disiplin dalam beribadah

d. Toleransi dengan sesama tem

2. Langkah-Langkah Guru Akidah Akhlak Dalam Meningkatkan Akhlakul

Karimah Di MA At-Thohiriyah Ngantru Tulungagung

a. Metode keteladanan yang dilakukan oleh pendidik dengan cara

memberikan contoh secara langsung kepada peserta didik baik berupa

ucapan ataupun tindakan. Contohnya dengan menampilkan sikap, futur

kata dan perilaku yang mencenninkan perilaku akhlakul karimah

secara langsung di depan peserta didik.
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b. Metode pembiasaan merupakan upaya yang dilakukan dengan cara

menciptakan sebuah kondisi yang mengharuskan peserta didik untuk

melakukan kegiatan yang telah diwajibkan dalam kehidupan sehari-

hari. contohnya pembiasaan mengucapkan salam dan berjabat tangan

ketika bertemu dengan gurunya" pembiasaan apet pagi sebelum

melaksanakan pembelajaran, pembiasa an shalat berjamaah

c. Metode nasehat merupakan cara pembinaan perilalni akhlakul karimatr

yang digunakan untuk menegur peserta didik yang melanggar

peraturan. contohnya berbicara langsung kepada peserta didik untuk

melakukan kebaikan dan menjauhi larangan. 
1

d. Metode hukuman merupakan metode yang digunakan manakala

terdapat anak asuh yang melanggar tata tertib. contohnya membaca

Al-Qw'an I jus, membersihkan kamar mandi, menyapu halaman

sekitar, dll.

Faktor Pendukung Dan Penghambat Guru Akidah Akhlak Dalam

Meningkatkan Akhlakul Karimah

Faktor Pendr:kung:

a. MA At-Thohiriyah berada di lingkungan pesantren.

Faktor Penghanbat :

a. Latar belakang keluarga peserta didik yang berbeda.

b. Kurangnya kesadaran dalam diri peserta didik.

c. Lingkungan di luar sekolah ataupun dirunah peserta didik.
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B. Saran

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Peran Guu Akidah Akhlak

Dalam Meningkatkan Akhlaku Karimah Peserta Didik Di MA At-Thohiriyah

Ngantru.Tulungagung. Dan sekiranya demi tercapainya mutu yang baft, maka

dapat penulis samFaikan saran sebagai berikut :

l. Bagi Lembaga Sekolah

Sebaiknya dari pihak madrasah memberikan dukungan kepada guru

dalam upaya meningkatkan religiusitas siswa dengan lebih

memperhatikan penyediaan fasilitas yang lebih baik lagi, agar dapat

menunjang pembelajaran yang dibuhrhkan dalam meningkat[an

keagamaan siswa yang lebih bereligius.

2. Bagi Guru

Meskipun grru sudah laeatif dalam meningkatkan akhlakul karimah

peserta didik, hendaknya gnru senantiasa berupaya untuk meningkatkan

daya kreatifitasnya dalam mengelola kegiatan keagamaan.

3. Bagi Siswa

Hendaknya siswa lebih aldif dan meningkatkan adanya program

keagamaan di sekolah agar di hari kelak mampu menjadikan siswa yang

beriman dan bertaqwa terhadap Allah SWT.

4. Bagi Peneliti Yang Akan Datang

Hasil dari penelitian ini tentunya masih banyak kekurangan, sehingga

supaya hasil penelitian ini dapat bermanfaat kepada omng lain maka
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sebaiknya peneliti yang akan datang menambahkan kekurangan dari

penelitian ini sehingga nantinya akan memperoleh hasil yang sempurna,

mengenai peran guru akidah akhlak dalam meningkatkan aktlakul

karimah peserta didik.


