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BAB V 

 

PENUTUP 

A.  Simpulan 

Setelah penulis menguraikan dan membahas skripsi ini, maka kiranya 

dapat diambil kesimpulan dari seluruh isi yang terkandung didalamnya sebagai 

berikut:  

1. Usaha Guru dalam Menanamkan Sikap Amanah di SDIT Al-Firdaus Kota  

Banjarmasin ada dua cara yaitu verbal dan non verbal dengan aspek 

perintah, larangan dan peringatan. 

a.   Perintah  

Bahwasanya guru-guru di SDIT Al-Firdaus mencontohkan sikap 

amanah kepada siswa dengan sikap dan perbuatan yang dapat ditiru oleh 

siswa  dan ada pembelajaran karakter disetiap pagi untuk penerapannya 

biasa guru menyurh anak dalam bentuk penyampaian surat dari sekolah 

melalui murid kepada orang tua. Sehingga penanaman sikap amanah ini 

tergambar terjadinya hubungan timbal balik antara guru kepada siswa atau 

siswa kepada orang tua yang di tambah dengan hubungan guru kepada 

orang  

b.  Larangan  

 Guru sepakat bahwa bahwa menghimbau kepada siswa-siswanya 

untuk bersikap amanah meskipun ada oknum siswa darinya masih 

tidak melakukan sikap amanah dab melanggar peraturan disekolah.
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c. Peringatan  

 Didalam setiap pembelajaran guru-guru menyelipkan bagaimana 

untung dan rugi nya bagi siswa yang tidak melakukan sikap amanah 

sebagaimana diceritakan oleh nabi, tokoh dan lainnya. 

 

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Usaha Guru dalam Menanamkan Sikap 

Amanah di SDIT Al-Firdaus Kota Banjarmasin, berupa Faktor pendukung 

Internal dan eksternal, Faktor penghambat internal dan eksternal. 

a. Faktor pendukung internal  

 Dengan demikian, faktor pendukung dan penghambat guru-guru di 

SDIT Al-Firdaus dalam menanamkan sikap amanah kepada siswa. 

Dukungan dari orang tua dan teman-teman yang selalu mengingatkan  

b. Faktor pendukung Eksternal 

 Faktor pendukung yang terjadi dilapangan contohnya zaman 

sekarang sudah canggih jadi siswa mudah mencari info tentang 

amanah misalnya dengan mencari di google dengan bantuan orang 

tuanya. 

c. Faktor penghambat internal  

 Yang terjadi dilapangan yang dilakukan oleh guru bersangkutan 

bahwasanya kesadaran diri siswa yang masih kurang terhadap 

menanamkan sikap amanah.  
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d. Faktor penghambat eksternal 

Terkadang  kurang nya perhatian dari orang tua kepada anak dalam 

menanamkan sikap amanah.  

B. Saran  

 Berdasarkan dari hasil penelitian ini, penulis ingin mengemukakan 

beberapa saran berikut ini, agar dapat menjadi bahan bagi pihak sekolah dan 

Dinas Pendidikan  dalam usah guru dalam menanamkan sikap amanah  perlu 

juga di kembangkan ke sekolah sekolah lain sebagai berikut: 

1. Untuk pihak sekolah mampu berkodinasi dan mentransfer ilmu 

dalam berdiskusi sesama sekolah lain guna untuk mengembangkan 

sikap amanah kepada siswanya 

2. Untuk Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin bisa memberikan 

bantuan dana atau hadiah kepada sekolah SDIT Al-Firdaus guna 

dapat mengembangkan prongram yang sudah ada. 

 

  


