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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Strategi guru pendidikan agama Islam dalam meningkatkan akhlak 

terpuji siswa SMAN 1 Rejotangan yaitu ada dua strategi, pertama 

melalui pembelajaran dalam kelas,  diantaranya : berdo’a sebelum dan 

sesudah pelajaran, pemberian nasihat yang guru lakukan setiap kali 

pertemuan, melalui keteladanan yang dicontohkan guru langsung dan 

pemberian hadiah juga hukuman kepada siswa. Kedua malalui 

kegiatan luar kelas, diantaranya : berjabat tangan setiap kali 

menjumpai guru, larangan makan dengan berdiri, shalat dhuhur 

berjamaah dan peringatan hari besar Islam. 

2. Beberapa kendala yang dihadapi guru pendidikan agama Islam dalam 

menerapkan strategi untuk meningkatkan akhlak terpuji siswa SMAN 

1 Rejotangan diantaranya disebabkan oleh adanya faktor dari dalam 

diri siswa sendiri, faktor keluarga dan juga faktor lingkungan. 

3. Upaya yang dilakukan guru pendidikan agama Islam untuk mengatasi 

beberapa kendala dalam menerapkan strategi untuk meningkatkan 

akhlak terpuji siswa SMAN 1 Rejotangan diantaranya : menjalin 

kerjasama dengan baik antara guru ( sekolah ) dengan orang tua siswa 

dan juga pembiasaan-pembiasaan guru terhadap siswa berkaitan 

dengan pembentukan dan peningkatan akhlak siswa. 
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B. Saran 

1. Kepada Lembaga Sekolah Menengah Atas Negeri ( SMAN ) 1 

Rejotangan yang penulis rasa sudah menerapkan dengan baik strategi 

dalam meningkatkan akhlak terpuji siswanya, namun disini penulis 

juga ingin mengingatkan sedikit agar strategi untuk meningkatkan 

akhlak terpuji siswa tersebut tidak hanya dilakukan oleh guru 

pendidikan agama Islamnya saja, melainkan semua guru harus 

bersama-sama memiliki tekad yang kuat untuk meningkatkan akhlak 

terpuji siswanya. Sehingga apa yang menjadi visi misi SMAN 1 

Rejotangan dapat tercapai 

2. Kepada Guru Pendidikan Agama Islam SMAN 1 Rejotangan semoga 

dengan adanya penelitian ini, guru lebih termotifasi lagi dalam 

melanjutkan apa yang selama ini telah dilakukan. Dan tetap semangat 

untuk melahirkan lulusan-lulusan yang berakhlakul karimah. 

3. Kepada para orang tua, semoga tetap sabar dalam mendidik putra-

putrinya karena bagaimanapun setiap anak pasti akan mengajarkan arti 

kesabaran pada setiap orang tuanya. Oleh karena itu diharapkan orang 

tua dengan sabar selalu mendampingi tumbuh kembang anak sehingga 

anak akan tumbuh dengan mempunyai akhlak terpuji dalam dirinya. 

4. Kepada para siswa, gunakanlah masa remajamu sebaik mungkin untuk 

mencari ilmu, baik yang bersifat umum maupun ilmu agama. Orang 

bijak mengatakan, “dengan ilmu hidup akan menjadi mudah, dengan 
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seni hidup akan menjadi indah dan dengan agama hidup akan menjadi 

terarah”.  

 


