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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasar pada hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai upaya guru 

pendidikan agama Islam dalam meningkatkan etika Islami pada siswa di 

UPTD SMP Negeri 1 Sumbergempol Tulungagung tahun 2014/2015 dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Perencanaan guru pendidikan agama Islam dalam upaya meningkatkan 

etika Islami pada siswa di UPTD SMP Negeri 1 Sumbergempol 

Tulungagung, diantaranya adalah penyusunan RPP yang didalamnya 

merancang strategi, metode, teknik untuk menyampaikan mata pelajaran 

pendidikan agama Islam didalam kelas. Selain penyusunan RPP, guru 

pendidikan agama Islam menyusun perencanaan PPP (Profil 

Pengembangan Pembelajaran PAI).  

2. Upaya guru pendidikan agama Islam dalam meningkatkan etika Islami pada 

siswa di UPTD SMP Negeri 1 Sumbergempol Tulungagung tahun 

2014/2015, yaitu: a) Upaya guru pendidikan agama Islam dalam 

meningkatkan etika islami  dengan pembiasaan keagamaan. b) Upaya guru 

pendidikan agama Islam dalam meningkatkan etika islami  dengan 

penerapan seragam panjang. c) Upaya guru pendidikan agama Islam dalam 

meningkatkan etika islami  dengan menciptakan suasana agamis di smp 

negeri 1 sumbergempol. d) Upaya guru pendidikan agama Islam dalam 

meningkatkan etika Islami dengan pendidikan melalui nasehat atau 
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motivasi dan pendidikan melalui hukuman. e) Upaya guru pendidikan 

agama Islam dalam meningkatkan etika islami  dengan pendekatan dan 

komunikasi yang baik pada siswa. f) Guru pendidikan agama Islam harus 

menjadi teladan yang baik untuk siswa. g) Upaya guru pendidikan agama 

Islam dalam meningkatkan etika Islami  dengan menjalin hubungan baik 

dengan orang tua murid. 

3. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat upaya guru pendidikan 

agama Islam dalam meningkatkan etika Islami pada  siswa di UPTD SMP 

Negeri 1 Sumbergempol Tulungagung tahun 2014/2015. 

a. Faktor-faktor yang mendukung dalam upaya guru pendidikan agama Islam 

dalam meningkatkan etika Islami pada siswa di SMP Negeri 1 

Sumbergempol Tulungagung Tahun 2014/2015. Yaitu, 1) Kesadaran, 

Kemauan Siswa. 2) Rasa tanggung jawab guru pendidikan agama 

Islam di sekolah. 3) Lingkungan sekolah yang kondusif. 4) Pergaulan 

siswa dalam sehari-hari. 5) Sarana prasarana yang mendukung di SMP 

Negeri 1 Sumbergempol yaitu masjid sekolah. 

b. Faktor-faktor yang menghambat dalam upaya guru pendidikan agama 

Islam dalam meningkatkan etika Islami pada siswa di SMP Negeri 1 

Sumbergempol Tulungagung Tahun 2014/2015. Yaitu, 1) Latar 

belakang  Siswa Yang Kurang Mendukung. 2) Lingkungan 

Masyarakat (Pergaulan Siswa). 3) Kurangnya rasa solidaritas antara 

guru agama dan guru bidang studi umum. 4) Pengaruh Teknologi yang 

semakin canggih 
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B. Saran 

1. Kepada Kepala Sekolah 

Hendaknya mengarahkan hubungan kerjasama dan koordinasi yang 

baik antara guru pendidikan agama Islam dengan guru mata pelajaran 

umum, agar setiap tugas dan tanggung jawab terasa seimbang bagi semua 

pihak. Sehingga dalam meningkatkan etika pada siswa akan berjalan dengan 

baik dalam menopang pencapaian visi dan misi sekolah di UPTD SMP 

Negeri 1 Sumbergempol Tulungagung yaitu Terwujudnya pembentukan 

peserta didik yang berimtaq dan beriptek yang memiliki Ketrampilan dan 

kecakapan hidup dan Memujudkan pengamalan ajaran agama sesuai 

dengan keyakinan dan agamanya. 

2. Kepada Guru Pendidikan Agama Islam 

Guru pendidikan agama Islammenjalin kerjasama dan koordinasi yang 

baik dengan guru mata pelajaran umum sehingga setiap tugas dan 

tanggung jawab terasa seimbang bagi semua pihak. Meningkatkan 

hubungan dengan orang tua murid agar perkembangan siswa dapat selalu 

terpantau dan terarah sehingga terhindar dari perilaku-perilaku yang 

menyimpang. Memantau, mengevaluasi, dan memperbaharui setiap 

program kegiatan yang telah direncanakan agar berjalan di SMP Negeri 1 

Sumbergempol Tulungagung, perencanaan seluruhnya dapat diterapkan 

serta dapat berjalan secara efektif dan membuahkan hasil yang bermanfaat. 
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3. Kepada Siswa 

Sebagai pelajar hendaknya mematuhi setiap nasehat, perintah, larangan 

dari guru khususnya  guru pendidikan agama Islam sehingga ilmu yang 

diperoleh bisa barokah. Mengurangi perilaku mengeluh saat menjalankan 

tugas,  tanggung jawabnya sebagai siswa. Meningkatkan kesadaran untuk 

melakukan kebaikan dan kewajiban sebagai muslim secara ikhlas tanpa 

adanya unsur terpaksa. Hendaknya selalu menjaga nama baik SMP Negeri 

1 Sumbergempol di manapun berada. Dan menerima dengan ikhlas, 

menjalani dengan sabar, dan senantiasa bersyukur untuk setiap hal yang 

terjadi dalam kehidupan, karena Allah Swt. menjanjikan surga bagi orang-

orang yang mampu memiliki ketiganya. 


