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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan tentang “Upaya 

Sekolah Dalam Membentuk Sikap Tawadhu Siswa Di MTs Al-Huda 

Bandung Tulungagung Tahun Ajaran 2017 / 2018” dapat disimpulkan 

sebagai berikut:  

1. Upaya sekolah dalam membentuk sikap tawadhu siswa kepada guru 

adalah dengan cara memberikan keteladanan, melalui pembiasaan dan 

memberikan nasehat-nasehat, yaitu sebagai berikut. 

a. Keteladanan; yang dicontohkan oleh guru ketika bersikap tawadhu 

kepada kepala sekolah selaku pemimpin di lembaga tersebut serta 

ketawadhuan dalam beribadah atau ketakwaan terhadap allah SWT 

b. Pembiasaan; melalui kegiatan pembiasaan berjabat tangan, siswa 

diajarkan untuk terbiasa berjabat tangan agar senantiasa 

merendahkan diri terhadap gurunya. 

c. Nasehat; melalui nasehat-nasehat yang disampaikan oleh kepala 

sekolah dalam kegiatan kultum pagi, agar semakin tertanam dalam 

jiwa siswa untuk selalu bersikap tawadhu terhadap guru  

2. Upaya sekolah dalam membentuk sikap tawadhu siswa kepada ulama’ 

adalah dengan cara memberikan keteladanan, kemudian memberikan 

nasehat-nasehat, yaitu sebagai berikut 
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a. Keteladanan yang dicontohkan oleh guru ketika bersikap tawadhu 

kepada kepala ulama’ kyai selaku pemimpin di yayasan tersebut, 

seperti berjabat tangan dan mencium tangan beliau serta memuliakan 

orang terdekat beliau sebagai tanda ketawadhuan kepada ulama’ atau 

kyai. 

b. Nasehat; melalui kultum pagi dan juga pengkajian kitab wasoya 

yang menjelaskan tentang adab seorang penuntut ilmu terhadap ahli 

ilmu (ulama’) sebagai tanda ketawadhuannya.  

3. Upaya sekolah dalam membentuk sikap tawadhu siswa kepada sesama 

teman adalah dengan cara menanamkan pembiasaan, kemudian 

memberikan keteladanan, yaitu sebagai berikut 

a. Keteladanan; melalui keteladanan yang dicontohkan oleh guru 

melalui sikap saling merendahkan diri terhadap sesama guru dan staf 

lainnya. 

b. Pembiasaan; melalui pembiasaan-pembiasaan seperti 5S dan 9K 

yang diterapkan oleh sekolah dalam menanamkan sikap saling 

merendahkan diri terhadap sesama teman belajar 

 

 
B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis ini peneliti menyadari 

banyak kekurangan didalam penulisan ini. Namun besar harapan peneliti 

untuk dapat memberikan sumbangsih melalui gagasan yang tertuang 

didalam penelitian ini. Oleh karena itu peneliti ingin memberikan saran 

kepada pihak yang terlibat dalam penelitian. 
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1. Bagi Sekolah secara Umum 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan 

pertimbangan untuk menentukan kebijakan dalam program terkait 

pembentukan sikap tawadhu siswa. 

2. Bagi Guru  

Hasil peneitian ini harapanya dapat dijadikan bahan pertimbangan dan 

referensi dalam meningkatkan sikap tawadhu siswa melalui upaya 

yang dilakukan sekolah atau guru. 

3. Bagi Peneliti yang Akan Datang 

Diharapkan akan mampu mengembangkan serta menemukan teori baru 

terkait dengan upaya sekolah dalam membentuk sikap tawadhu siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


