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                        BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

        Dari Uraian yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

         Peran guru PAI dalam membentuk akhlak al karimah siswa SMP Nahdlatul 

Ulama Pekauman Kota Banjarmasin dapat dikatakan berperan dengan sangat baik 

dan berjalan dengan lancar, peran guru PAI dalam membentuk akhlak al karimah 

diantara  

1. Nasehat 

Guru PAI membentuk akhlak al karimah yaitu dengan cara melalui 

pemberian nasehat kepada siswa berupa nasehat tentang berakhlak 

perilaku baik. Selalu berbuat baik, sopan santun, selalu menghormati dan 

menghargai guru dan orang tua. Selalu diberikan nasehat supaya menjadi 

akhlak al karimah yang baik. 

2. Keteladanan  

Guru PAI membentuk akhlak al karimaah dengan keteladanan yaitu 

dengan memberikan contoh yang baik kepada siswa berpakaian, maupun 

tutur kata lemah lembut dan sopan kepada siswa, sehingga siswa 

mengikuti apa yang guru contohkan 

 

 



87 
 

 
 

3. Motivasi. 

Guru PAI Membentuk Akhlak Al Karimah siswa yaitu dengan 

memberikan motivasi supaya bisa berperilaku baik dan juga memberikan 

motivasi supaya siswa bersemangat mengapai cita cita yang diinginkan.  

Sehingga siswa tidak terjerumus mengonsumsi obat terlarang, dan guru 

PAI selalu memberikan motivasi supaya meraih prestasi keinginan guru 

dan sekolah pun tercapai. 

4. Kebiasaan 

Guru PAI Membentuk Akhlak Al Karimah siswa yaitu dengan kebiasaan 

mengucapkan salam, tegur sapa dengan guru. dan saling menghormati, 

kebiasaan berpakaian sopan sehingga menjadikan siswa berakhlak al 

karimah. Sehingga dengan kebiasaan menjadi siswa akhlak baik 

5. Hukuman 

Memberikan Hukuman namun dengan cara mendidik sehingga siswa 

mendapat efek jera tidak akan melakukan kesalahan yang telah ia perbuat. 

6. Faktor Penghambat  

Berdasarkan kesimpulan yang peneliti dapatkan yaitu faktor 

penghambatnya masalah orang tua siswa selalu membenarkan perilaku 

anaknya walaupun anaknya berbuat kesalahan.  

7. Faktor Pendukungnya  

Kepala sekolah dan guru yang lainnya mendukung dengan Peran  Guru 

PAI Dalam Membentuk Akhlak Al Karimah jadi semua guru mendukung 

dalam menjadi siswa akhlak al karimah 
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B. Saran-Saran 

        Saran-Saran yang penulis kemukakan yang berhubungan dengan peran guru 

PAI dalam membentuk akhlak al karimah SMP Nahdlatul Ulama Pekauman Kota 

Banjarmasin. adalah sebagai berikut : 

1. Kepada seluruh guru, maupun wali kelas serta aparat sekolah dan 

lainnya. hendaknya kerjasama dan saling memberi dukungan membentuk 

akhlak karimah siswa sehingga akhlak siswa menjadi akhlak yang baik  

2. Kepada guru PAI hendaknya selalu menjadi teladan yang baik, 

mencontohkan dan memberikan perilaku yang baik sehingga menjadi 

panutan dalam membentuk akhlak karimah siswa di sekolah maupun di 

luar sekolah 

3. Kepada seluruh siswa dan siswi hendaknya selalu mengikuti apa yang 

guru PAI sampaikan dan mengamalkan apa yang  guru PAI katakan 

4. Kepada Kepala Sekolah hendaknya selalu memberikan dukungan kepada 

semua guru dalam hal membentuk akhlak al karimah sehingga semua 

siswa menjadi akhlak al karimah yang baik 

 




