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BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pada penyajian data dan analisis data yang telah 

penulis paparkan pada bab sebelumnya, maka ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Keberadaan guru Pendidikan Agama Islam dalam membina akhlak 

peserta didik kelas XI Akuntansi di SMK Negeri 3 Banjarmasin yaitu 

dengan menanamkan akhlak peserta didik dalam menjalankan agama , 

membiasakan peserta didik menjalankan ajaran agama juga dilakukan 

oleh guru Pendidikan Agama Islam dalam membina akhlak peserta 

didik kelas XI Akuntansi, memberikan teladan kepada peserta didik 

dalam menjalankan agama juga berperan penting bagi guru Pendidikan 

Agama Islam dan Memberi motivasi kepada peserta didik dalam 

menjalankan ajaran agama juga merupakan salah satu hal yang penting 

dari keberadaan guru Pendidikan Agama Islam dalam membina akhlak.  

2. Faktor yang mempengaruhi guru Pendidikan Agama Islam dalam 

membina akhlak peserta didik kelas XI Akuntansi di SMK Negeri 3 

Banjarmasin, meliputi mengenai latar belakang pendidikan guru 

Pendidikan Agama Islam memiliki  pendidikan S1 dan S2, serta 

keberadaan guru Pendidikan Agama Islam sangat berpengaruh bagi 

peserta didik dalam menciptakan lingkungan yang baik dan positif. 
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B. Saran-Saran  

 

Setelah penulis melakukan penelitian, penulis mengemukkan saran 

antara lain: 

1. Bagi kepala sekolah untuk terus memberikan semangat dan motivasi 

serta mendukung program kegiatan keagamaan yang diberikan oleh 

guru Pendidikan Agama Islam kepada peserta didik dalam membina 

akhlak yang berjalan di SMK Negeri 3 Banjarmasin agar peserta 

didiknya memiliki akhlak yang baik dan dapat diterapkan di kehidupan 

sehari-hari khususnya dalam menjalankan ajaran agama. 

2. Bagi pendidik diharapkan mampu memberikan contoh, nasehat dan 

motivasi kepada peserta didik agar peserta didik mampu terdorong 

dalam melakukan suatu kebaikan dan pendidik dapat menanamkan 

nilai-nilai keagaman kepada peserta didik melalui ajaran agama yang 

diterapkan di sekolah.  

3. Bagi peserta didik diharapkan mampu mencontoh dan meniru 

kepribadian yang baik dari guru dan membiasakan berprilaku yang baik 

di lingkungan sekolah, lingkungan keluarga serta lingkungan 

masyarakat, sehingga akan menjadi terbiasa melakukan perbuatan yang 

baik tanpa ada paksaan dikehidupan sehari-hari. 

 

 

 

 


